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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO(*) N° 171, DE 1999

Aprova o texto do Convênio de Cooperação Educativa, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em
Brasília, em 10 de novembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Convênio de Cooperação Educativa, celebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasflia, em 10 de novembro de
1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido convênio, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

------
(*) o texto do convênio acima citado está publicado no OSF, de 5-3-99.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 172, DE 1999

Aprova o ato que outorga permissão à "Fundação Universidade do Tocantins
- UNITINS" para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Palmas, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 324, de 21 de dezembro de 1998, que outorga

permissão à "Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS" para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Palmas, Estado do Tocantins.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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N° 1.123199 - Do Senhor Deputado José de motéis, hotéis, pousadas, pensões e congê-
Roberto Batochio, Presidente em exercicio da neres colocarem à disposição de seus usuários
ComissAo de Constituição e Justiça e de Reda- preservativos é material educativo (cartazes,
ção, encaminhando o PDC nO 28a,t99, apreciado folders, panfletos e outros) sobre doenças
pela referida ComissAo.................•::...................... 59128 sexualmente transmissiveis - AIDS - em suas

NO 1.124199 - Do Senhor Deputado José dependências. 59130

Roberto Batochio Presidente em exercicio da Projeto de Lei nO 53-A, de 1999 (Do Sr. Pro-
ComissAo de Co~stituição e Justiça e de Reda- fessor Luizinho) - Estabelece o número máximo
çAo, encaminhando o PDC nO 285/99, apreciado de alunos por classe na educaçAo básica; tendo
pela referida Comissão.......................................... 59129 parecer da ComissAo de Educação, Cultura e

" Desporto pela rejeiçAo deste e dos PL rfll640/99,
N° 1.125~ - Do. Senhor Deputad~.José 731/99 e 1.521/99, apensados, contra os votos

Ro~rto Batochlo, :r7sldente e~ ,exerclClo da dos Deputados Pedro Wilson e Fernando Marroni
ComlssAo de Constituição e JUstiça e de R7da- (Relator: Deputado Eduardo Seabra). 59131
çAo, encaminhando o PDC nO 292199, apreCiado
pela referida ComissAo ; :..:................. 59129 Projeto de Lei nO 66-B, de 1999 (Da S,..

Iara Bernardi) - Dispõe sobre a criaçAo de Pro-
N° 1.126~ - Do. Senhor Deputado. José grama de OrientaçAo Sexual de PrevençAo das

Roberto Batochlo, PreSidente ~m exerciClo da DST/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas e dá ou-
ComissAo de ConstituiçAo e Justiça ~,de Reda- tras providências .'............... 59134
çAo, encaminhando o PDC nO 297199, apreciado
pela referida Comissao ; .'................. 59129 Projeto de Lei nO 135-A, de 1999 (Do Sr.

., Bispo Rodrigues) - Toma obrigat6rio o registro
N° 1.127~ - Do, Senhor Deputact,0; José dos casos de desnutrlçAo junto ao Ministério da

Rob~o Batochlo, :r?sldente e~ Ef..erqlClp da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de
ComlssAo de Constituição e JUstlça,!e de Reda- Saúde pelos 6rgAos que especifica, e dá outras
çAo, en~minhan~o o PDC nO 29819t\, apreciado providências 59137
pela refenda Com'ssAo ,\................. 59129

I, Projeto de Lei nO 223-A, de 1995 (Do Sr.
N° 1.128199 - Do Senhor Deputado.José Fernando Ferro e outros 7) - Estabelece critérios

Roberto Batochio, :r~sidente e~, exercicio ,da para as liberações, peJa Secretaria do Tesouro Na-
Comissão de ConstitUlçAo e Justiça e de Reda- clonal dos valores destinados aos Fundos Consti-
çAo, encaminhando o PDC nO 300/99, apre,ciado tuci~is de Financiamento do Norte - FNO, do
pela referida ComissAo :......... 59129 Nordeste - FNE - e do Centro-Oeste - FCO. 59139

N° 1.129/99 - Do Senhor Deputadq.José Projeto de Lei nO 254-A, de 1999 (Do Sr. Ru-
Roberto Batochio, Presid~nte em exerqicio da bens Bueno) _ Altera dispositivo da Lei nO 8.913,
ComissAo de Constituição, e Justiça e de,Reda- de 12 de julho de 1994, que dispõe sobre a munici-
çAo, en~minhando o PDC nO 303199, apre~ado palizaçAo da merenda escolar. 59147
pela refenda ComissAo· ..;C......·..........·....·....··· ....· 59129 Projeto de Lei nO 287-A, de 1995 (Do Sr.

N° 1.130/99 - Do t>enhor Deputado José Augusto VIVeiros) - Veda a cobrança de taxa de
Roberto Batochio, Presidente em exercicio da, inscriçAo em vestib.ular, nas universidades federais;
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- tendo parecer daCom~ de EducaçAo, Cultura e
çAo, encaminhando o PDC nO 307199, apreciado Desporto peJa rejeiçAo deste edos de rPA 3.128197,
pela referida ComissAo........................................... 59129 3.791197,4.050198,4.650198 e 353199, apensados,

N° 440199 - Da Senhora Deputada Marisa contra o voto do Deputado Ademir Lucas (Relator:
Serrano, VICe-Presidente no exe'rcicio da Presi~ Deputado AtiJa Lira) ;.;.......................... 59149
dAneia da ComissAo de;EtIucaçAo, Cultura e Projeto de Lei nO 343-A, de 1999 (Do Sr.
Desporto, comunicando que a referida ComissAo Chico da Princesa) ...; Institui a Semana de Pré-
rejeitou o PL nO 53199 ,.. :, 59129 vençAo do Aborto; edá outras providências. ........59154

N° 446/99 - Da Senhora De~tada Marisa .. ' projet~' deL~ nO 402-A, de 1999 (Do Sr.'.
Serrano, Vice-Presidente no exerclélo da Presi-' Inocêncio Oliveira) - Dispõe sobre alteraçOesno
dAncia da Comissao de EducaçAO',YCultura e texto da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997
Desporto, comunicando que a referi~! ComissAo (Código de TrAnsitp Brasileiro) ,................... 59156
rejeitouoPLn02.451-AI96 ;::.;,~ 591~9· Projeto de Lei nO 415-A, de 1999 (Do Sr,

PROJETOS A IMPRIMIRtl1i=~ Alceu Collares}":': Altera alei nO 9.394; de 20 de
Projeto de Lêi nO 35-A, de 1~9(Do Sr. dezembro dé:1996, que estabelece'as diretriz~

Paulo Rocha) - DispOs sobre a obrrgatõriedade e bases da educaçao; tendo parecer da Comi&-



59213

Projeto de Lei nO 89D-A, de 1999 (Do Sr.
Bispo wanderval) - Altera a redação do art. 1°
da Lei nO 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e dá
outras providências .59186

Projeto de Lei nO 591-A, de 1999 (Do Sr.
Paulo Lima) - Modifica a Lei nO 4.117, de 27 de
agosto de 1962, que "Institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações", determinando a veicula
ção de mensagem alusiva à prevenção de doen-
ças sexualmente transmissíveis ..
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são de Educação, Cultura e Desporto pela rejei- Projeto de Lei nO 60D-A, de 1999 (Do Sr.
ção, contra o voto do Deputado Fernando Marra- Gerson Gabrielli) - Dispõe sobre financiamentos
ni (Relator: Deputado Eduardo Seabra). 59160 concedidos pelas empresas mercantis com

Projeto de Lei nO 427-A, de 1995 (Do Sr. recursos próprios; tendo parecer da Comissão de
Ubaldo Corrêa) - Destina as receitas financeiras Finanças e TributaÇãõ--pela não implicação da
dos prêmios prescritos ou acumulados da Loteria matéria com aumento ou diminuição da receita
Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia-
Números (Loto, Sena e Sena Especial) ao Pro- mento quanto à adequação financeira e or-
grama Comunidade Solidária. 59162 çamentária e, no mérito, pela rejeição (Relator:

Projeto de Lei nO 437-B, de 1995 (Do Sr. Fer- Deputado Edinho Bez). 59188

nando Ferro e outros) - Modifica a Lei nO 7.827, de Projeto de Lei nO 627-A, de 1999 (Do Sr.
27 de setembro de 1989, que "Regulamenta o art. Enio Bacci) - Fixa em 3 (três) anos prazo para
159, inciso I, alinea c, da Constituição Federal, insti- usucapião especial em área rural de até 50 (cin-
tui o Fundo Constitucional de Financiamento do qüenta) hectare, se dá outras providências. 59189
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste _ FNE _ e o Fundo Constitucio- Projeto de Lei nO 655-A, de 1999 (Do Sr.
nal de Financiamento do Centro-Oeste _ FCO, e dá Serafim Venzon) - Obriga as emissoras de tele-
outras providências"; tendo pareceres: da Comissão visão a dublar filmes estrangeiros, nos percentu-
de Desenvolvimento Urbano e Interior, pela rejeição ais que estabelece; tendo parecer da Comissão
deste e do de nO 1.518196, apensado, contra os va- de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição.
tos dos Deputados João Paulo e Nedson Micheleti (Relatora: Deputada Marisa Serrano). 59191

(Relator: Deputado Rogério Silva); e da Comissão Projeto de Lei nO 782-A, de 1999 (Do Sr.
de Finanças e Tributação, pela inadequação finan- Ursicino Queiroz) - Institui o dia 2 de julho como
caira e orçamentária deste e do de nO 1.518196, Dia da Libertação do Brasil. 59193
apensado, e pela não implicação da emenda apre-
sentada na Comissão com aumento ou diminuição Projeto de Lei nO 785-A, de 1999 (Do Sr.
da receita ou da despesa pública, não cabendo pro- Ubiratan Aguiar) - Dispõe sobre a dispensa de
nunciamento quanto a sua adequação financeira e expedição de precatórios aos pagamentos de
orçamentária e, no mérito, pela rejeição da mesma obrigações de pequeno valor pela Fazenda
(Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly)...................... 59167 Federal, Estadual e Municipal. 59195

Projeto de Lei nO 528-A, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nO 789-A, de 1999 (Do Sr.
Enio Bacci) - Dispõe sobre a inserção nas fatu- Marcos de Jesus) - Dispõe sobre medidas emer-
ras de energia elétrica, água e telefone, dispositi- genciais de combate à prostituição infanta-juvenil.. 59205
vo que faculte ao usuário a doação de quantia
determinada em dinheiro, para clubes de futebol," . Projeto de Lei nO 813-A, de 1999 (Da Sr'
hospitais públicos e privados e organizações não Elcíone Barbalho) - Determina a adição de fécula
governamentais _ ONG, sem fins lucrativos e dá de mandioca à farinha de trigo pura, e dá outras
outras providências; tendo parecer da Comissão providências. 59207

de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição. Projeto de Lei nO 827-A, de 1999 (Do Sr.
(Relator: Deputado Pedro Wilson)......................... 59181 Geraldo Magela) - Altera dispositivo da Lei

Projeto de Lei nO 535-A, de 1999 (Do Sr. nO 5.619, de 3 de novembro de 1970, que "Dispõe
Enio Bacci) - Torna obrigatório o uso da mensa- sobre vencimentos, indenizações, proventos e ou-
gem "Doe sangue, doe órgãos, Salve uma Vida", tros direitos da Policia Militar do Distrito Federal, e
na publicidade oficial do Governo Federal, e dá dá outras providências; tendo parecer da Comis-
outras providências. 59183 são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

pela rejeição contra o voto do Deputado Virgílio
Projeto de Lei nO 565-A, de 1999 (Da Sr' Guimarães (Relator: Deputado Aroldo Cedraz)......

Maria Lúcia) - Cria cadastro obrigatório de saúde 59209
preventiva nos estabelecimentos de ensino, e dá Projeto de Lei nO 855-A, de 1999 (Do Sr.
outras providências. 59184 Geovan Freitas) - Altera a Lei nO 9.503, de 1997,

de forma a obrigar a realização de exame psico-
lógico periódico para os motoristas profissionais. . 59211
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Projeto de Lei nO 961-A, de 1999 (Do Sr. Chi- titutivo da Comissão de Viação e Transportes,
co da Princesa) - Dispõe sobre a realização de com subemenda (Relator: Deputado Manoel
sorteios de prognósticos pela Caixa Econômica Castro); e da Comissão de Constituição e Justiça
Federal; tendo parecer da Comissão de Finanças e e de Redação, pela constitucionalidade, juridici-
Tributação pela não implicação da matéria com au- dade e técnica legislativa, com substitutivo, des-
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú- te, do substitutivo da Comissão de Viação e
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à Transportes e da subemenda da Comissão de
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, Finanças e Tributação (Relator: Deputado José
pela rejeição (Relator: Deputado Jorge Khoury). ..... 59215 Roberto Batochio}.................................................. 59229

Projeto de Lei nO 990-C, de 1999 (Do Sr. Projeto de Lei nO 1.273-A, de 1999 (Do Sr.
Jair Meneguelli) - Dispõe sobre a produção de Flávio Derzi} - Proíbe o emprego de telhas e
cloro, e dá outras providências; tendo parecer chapas de cimento-amianto em obras financia-
das Comissões de Defesa do Consumidor, Meio das com recursos públicos federais; tendo pare-
Ambiente e Minorias (Relator: Deputado Ronaldo cer da Comissão de Trabalho, de Administração
Vasconcellos), de Trabalho, de Administração e e serviço Público pela rejeição (Relator: Deputado
Serviço Público (Relator: Deputado Paulo Rocha) Jovair Arantes}. 59307
e de Economia, Indústria e Comércio (Relator: Projeto de Lei nO 1.286-E, de 1991 -
Deputado José Machado) pela aprovação. Pen- Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei
dent.e de parecer da Comissão de Constituição e nO 1.286-0, de 1991, que "Regulamenta o exercl-
Justiça e de Redação. 59216 cio da profissão de classificador de produtos ve-

Projeto de Lei nO 1.052-A, de 1999 (Do getais a que se referem a Lei nO 5.025, de 10 de
Senado Federal) PLS nO 166/98 _ Altera a Lei junho de 1996, e a Lei nO 6.305, de 15 de dezem-
nO 9.691, de 22 de julho de 1998, que "Altera a bro de 1975, e dá outras providências·. 59308
Tabela de Valores da Taxa de Físcalização da Projeto de Lei nO 1.509-B, de 1996 (Do Sr.
Instalação por Estação, objeto do Anexo 111, da Nelson Marchezan) - Dispõe sobre o Plano Plu-
Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, que 'Dispõe rianual para a Triticultura Nacional. 59312
sobre a organização dos serviços de telecomuni- P . t d L' ° 1 617 O d 1999 (O P

çõ . ",1§ f' d ó rOJe o e el n . -, e o o-
ca es, a cna.....o e o unclonamento e um r- d E ut') M ° 1 270/99 D'
gão regulador e outros aspectos institucionais, er xec IVO -: ensagem n .' . - IS-
nos termos da Emenda Constitucional nO 8, de põe sobre a cna?áo da AgênCia NaCional de
1995' e dispõe sobre as taxas de fiscalização de Agua~ - AN~, entIdade !ederal de coor~enação
.' . . e apoIo do Sistema NaCional de GerenCiamento
l~st~lação e de func!~namento de se~l~s de ra- de Recursos Hídricos, e dá outras providências;
dlodlfusão de sons e Imagens educativa . 59221 tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de

Projeto de Lei nO 1.053-A, de 1999 (Do Sr. Administração e Serviço Público, pela aprovação
Carlos Cury) - Dispõe sobre a concessão de 00- deste e das emendas apresentadas em plenário
nefício às famílias assentadas pelo Programa de de rflli 22, 24 a 27 e 77, pela aprovação parcial
Reforma Agrária, edáoutrasprovidências 59224 das de nall 1 a 11, 14 a 18, 21, 28 a 31,33,38,

P . t d L' ° 1103A d 1999 (O S 43,46 a 49,51,53,62,63,65,67 a 70, 73, 76,
rOJe o e el n . -, e o r. 78, 92, 96, 97 e 118 a 120, com substitutivo, e

Aldo Rebelo) - Dá nova redação ao § 3° do art. 1° pela rejeição das de nal!12, 13, 19, 20, 23, 32,
da Lei nO 6.902, de 27 de abril de 1981, que "Dis-
põe sobre a criação de estações ecológicas, áreas 34 a 37, 39 à42, 44, 45, 50, 52, 54 a 61, 64, 66,

d ,.,1§ b' tal dá tra 'dê'" 71,72,74,75,79 a 91,93,94,95 e 98 a 117,
e prote.....o am len ,e ou s provI nClas.... 59226 contra os votos dos Deputados Paulo Rocha,

Projeto de Lei nO 1.176-C, de 1995 (Do Po- Avenzoar Arruda, Paulo Paim, Pedro Celso, Jair
der Executivo) Mensagem nO 1.174/95 - Estabe- Meneguelli e I;duardo Campos, com voto em se-
lece os princlpios e as diretrizes para o Sistema parado conjUíÍto dos Deputados Jair Meneguelli,
Nacional de Viação, e dá outras providências; Paulo Paim, Paulo Rocha, José Pimentel, Pedro
tendo pareceres: da Comissão de Viação e -c-éíso e Avenzoar Arruda, (Relator: Deputado
Transportes, pela aprovação, com substitutivo, Alexandre Santos); da Comissão de Minas e
deste, das emendas n(lA 1, 4, 8 e 14, apresenta- Energía, pela aprovação deste e das emendas
das na Comissão, pela aprovação parcial das de apresentadas em plenário de nal! 22, 24 a 27 e
nal!5, 6, 7, 9, 11 e 13, e pela rejeição das de nal!2, 77, pela aprovação parcial das de n(lA 1 a 11, 14
3, 10 e 12 (Relator: Deputado Eliseu Rezende); a 18, 21, 28 a 31,33,38,43,46 a 49,51,53,62,
da Comissão de Finanças e Tributação (em au- 63, 65, 67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e 118 a
diência), pela adequação financeira e orçamentá- 120, com substitutivo, e pela rejeição das de n(lA
ria e, no mérito, pela aprovação deste e do subs- 12, 13, 19, 20, 23, 32, 34 a 37, 39 a 42,44,45,



59444

59436

59440

59454

59456

59447

Projeto de Lei nO 2.266-B, de 1996 (Do Sr.
Cunha Bueno) - Cria o Fundo de Investimento e
Financiamento da Educação - FIFE e dá outras
providências .

Projeto de Lei nO 2.286-A, de 1996 (Do Sr.
Paulo Paim) - Permite a renúncia de aposenta-
doria proporcional por tempo de serviço ..

Projeto de Lei nO 2.451-B, de 1996 (Do Sr.
Serafim Venzon) - Dispõe sobre reservas de va
gas para agricultores ou filhos destes, nas esco
las de ensino médio e superior; tendo pareceres:
da Comissão de Agricultura e Política Rural pela
rejeição, contra o voto do Deputado Wilson San
tos (Relator: Deputado Confúcio Moura) e da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto pela re-
jeição (Relator: Deputado José Melo) ..

Projeto de Lei nO 2.563-A, de 1996 (Da sra
Sandra Starling) - Acrescenta parágrafos ao art.
21 da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986
Código Brasileiro de Aeronáutica, revogando o
seu atual parágrafo único .

Projeto de Lei nO 2.597-C, de 1996 - Emen
das do Senado ao Projeto de Lei nO 2.597-B, de
1996, que "Autoriza a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte a alienar bem imóvel de sua
propriedade, e dá outras providências· ..

Projeto de Lei nO 2.734-A, de 1997 (Do Sr. Pi
nheiro Landim) - Dispõe sobre a habilitação e o pro
visionamento de dentistas-prãticos, regulamenta o
exercício dessa profissão e dá outras providências....

Projeto de Lei nO 2.764-A, de 1997 (Do Sr.
Salvador Zimbaldi) - Obriga as entidades des-
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50, 52, 54 a 61, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a 91, portivas, recreativas e afins a contratar seguro de
93,94,95 e 98 a 117, contra os votos dos Depu- responsabilidade civil. 59462

!:dO~Airton ~iPP, ~~!ind? ~~inagli~~~to~? ~e~- Projeto de Lei nO 2.891-A, de 1997 (Do Sr.
J o, arco~ Ima, Imp~o Ires e a er In el- Pedro Wilson) _ Altera a Lei nO 9.425, de 24 de
ro (Relator. Deputado Ellseu Resende); e da Co- d b d 1996 d' õ b. ã d D & C . " ezem ro e ,que ISp e so re a conces-
mlss o e elesa do onsumldor, MeIO Ambiente ã d ã . I' T d 'd t
e Minorias, pela aprovação deste e das emendas s o e penso o especI~ ~s Vllmas o ac! en e
apresentadas em plenário de nQ& 22, 24 a 27 e nuclear ocorndo em GOiânia, Estado de GOiás. .... 59464

77, pela aprovação parcial das de nQ& 1 a 11,14 Projeto de Lei nO 2.961-A, de 1997 (Do Po-
a 18, 21, 28 a 31,33,38,43,46 a 49,51,53,62, der Executivo) - Mensagem nO 397197 - Altera
63,65,67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e 118 a 120, dispositivos da Lei nO 4.898, de 9 de dezembro de
com substitutivo, e pela rejeição das de nQ& 12, 1965, com a redação dada pelas Leis nQ& 6.657,
13, 19,20,23,32,34 a 37, 39 a 42,44,45,50, de 5 de junho de 1979, e 7.960, de 21 de dezem-
52, 54 a 61, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a 91, 93, bro de 1989, e da Lei nO 8.429, de 2 de junho de
94, 95 e 98 a 117 (Relator: Deputado Luciano 1992, tendo parecer da Comissão de Constituição
Pizzatto). Pendente de parecer da Comissão de e Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
Constituição e Justiça e de Redação. 59323 juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela

Projeto de Lei nO 2.25D-A, de 1996 (Do Sr. aprovação, com substitutivo, com ~otos em sepa-

F d F ) D
· õ b . ê . d rado dos Deputados André Benassl e Osmar Ser-

eman o erro - ISp e so re a eXlg nCla e I' (R I t D dA' C ... I té . t b I' t d rag 10 e a or: eputa o ntonlo arlos Blscala).. 59467responsave CnlCO nos es a e eClmen os e co-
mercialização e depósitos de produtos agrotóxi- Projeto de Lei nO 2.994-C, de 1997 (Do Sr.
cos, seus componentes e afins. 59431 Jair Bolsonaro) - Proíbe, pelo prazo de cinco

anos, a exportação de madeira não beneficiada
oriunda de floresta nativa. 59479

Projeto de Lei nO 3.066-F, de 1997 - Emenda
do Senado Federal ao Projeto de Lei nO 3.066-0,
de 1997, que "Dispõe sobre a Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União - MPU, fixa os valores de sua remuneração
e dá outras providências·; tendo pareceres: da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator: Deputado Lucia
no Castro); da Comissão de Finanças e Tributa
ção, pela adequação financeira e orçamentária
(Relator: Deputado Custódio Mattos); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati-
va (Relator: Deputado Vicente Arruda). 59482

Projeto de Lei nO 3.165-B, de 1997 (Do Sr.
Chico da Princesa) - Obriga as instituições finan
ceiras a honrarem, dentro do limite de garantia eK

presso, os cheques especiais emitidos por seus
clientes, e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio pela rejeição (Relator: Deputado Hugo Ro
drigues da Cunha) e da Comissão de Finanças e
Tributação pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição (Relator: Deputado Edinho Bez)........ 59490

Projeto de Lei nO 3.202-A, de 1997 (Do Sr.
Nilton Baiano) - Limita a realização e exibição de
sorteios, vendas, promoções ou prestação de
serviços por telefone nos programas de rádio e
televisão. 59492
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Projeto de Lei nO 3.221~A, de 1997 (Do Sr. são de Seguridade Social e Família, pela rejei-
Remi Trinta) - Permite o pagamento de beneficios ção (Relatora: Deputada Alcione Athayde). 59533
previden~iários por meio da Empresa Brasileira Projeto de Lei nO 4.653-A, de 1998 (Do Po-
de Correios e Telegráfos. 59498 der Executivo) _ Mensagem nO 785198 - Regula-

Projeto de Lei nO 3.312-A, de 1992 (Do Sr. menta o § 2° do art. 236 da Constituição Federal,
José Unhares) - Estabelece formas de presta- mediante o estabelecimento de normas gerais
ção de serviços em hospitais e estabelecimentos para a fixação de emolumentos relativos aos atos
de serviços de saúde em geraL........ 59500 praticados pelos serviços notariais e de registro, e

Projeto de Lei nO 3.321-A, de 1997 (Do Sr. dá outras pro~i~ências; te~do parecer da Comis-
Basílio Villani) _ Dispõe sobre imóveis para loca- são ~e ~onst~tulção.e ~~~tlça e de. R~dação. pel~
ção social, estabelece normas de procedimento constitUCionalidade, jundlcldade e tecmca leglsl~tl-

. . va deste, das emendas apresentadas na Comls-
e dá outras prOVidências. 59505 são, e das emendas apresentadas ao substitutivo

Projeto de Lei nO 3.722-B, de 1997 (Da sra e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo,
Marisa Serrano) - Altera o inciso IV do art. 4° da Lei deste e das emendas de rf& 2 e 8, apresentadas
nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabe- ao substitutivo, e pela rejeição das 49 emendas
lece as diretrizes e bases da educação nacional". .... 59508 apresentadas na Comissão e das emendas de nQa

Projeto de Lei nO 3.779-A, de 1993 (Do Sr. 1, 3, ~' 5, 6 .e ~' ap~esentadas ao su~stitutivo; e
Osvaldo Bender) - Extingue as disposições legais pela InconstitUCionalidade do PL n .4:819/98,
que asseguram a prisão especial; tendo parecer apensado, contra o voto do Deputado ledlo Rosa,
da Comissão de Constituição e Justiça e de com .voto em separado do Deputado Fernando
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, Coruja (Relator: Deputado Nelson Otoch). 59536
técnica legislativa, e no mérito, pela rejeição des- Projeto de Lei n° 4.741-A, de 1998 (Dos
te e dos de noa 3.929/93 e 4.032/93, apensados.. 59514 Srs. Jaques wagner e Maria Laura) - Altera para

Projeto de Lei nO 4.325-A, de 1998 (Do Sr. d~is a.nos o limite máximo para retroação de dé-
Vic Pires Franco) - Dispõe sobre a prestação de Mos, junto a qualquer empresa ou fornecedor. .... 59559
serviço gratuito à comunidade carente, por parte Projeto de Lei nO 4.776-A, de 1998 (Do Sr.
do profissional que estudou gratuitamente em Milton Temer) - Altera o parágrafo único do art.
curso ou faculdade mantidos pela União ou Esta- 19 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
do, ou mesmo com bolsas de estudo doadas pelo tendo parecer da Comissão de Finanças e Tribu-
Poder Público; tendo parecer da Comissão de tação pela compatibilidade e adequação financei-
Educação, Cultura e Desporto pela rejeição deste ra e orçamentária e, no mérito, pela rejeição (Re-
e das emendas noa 1/99 e 2199, apresentadas na lator: Deputado Custódio Mattos). 59562
Comissão (Relator: Deputado Gastão Vieira)......... 59527 Projeto de Lei nO 4.816-A, de 1998 (Do Sr.

Projeto de Lei nO 4.444-A, de 1998 (Da S,.a Max Rosenmann) - Dá nova redação ao art. 3°
Laura Carneiro) - Dispõe sobre o licenciamento da Lei nO 6.321, de 1976, que dispõe sobre o
de obras de construção de unidades multifamilia- Programa de Alimentação do Trabalhador. ...... ..... 59564
res ou come~ciais; tendo parecer ~a Comis~ã~ Projeto de Lei nO 4.884-A, de 1999 (Do Sr.
de DesenvolVimento Urbano. e Intenor pela rejel- Marçal Filho) - Proíbe a exposição de publica-
ção (Relator: Deputado SérgiO Barcellos). 59530 çóes de conteúdo erótico ou pornográfico nos es-

Projeto de Lei nO 4.476-0, de 1994 - Emenda tabelecimentos que efetuam sua venda. 59567
do Senado Fed~ral ao Projeto de L~i nO 4,476-C, de Projeto de Lei nO 4.899-B, de 1999 (Do Poder
1994, que autonza o P~er ExecutIVO Federal a re- Executivo) MSC nO 107199 - Altera a redação do
verter, em favor da SOCIedade Japonesa de Santos, art. 3° da Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996. .... 59568
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona. .... 59532 _,

SESSAO ORDINARIA DE 3-12-99
Projeto de Lei nO 4.567-B, de 1994 (Do Sr. IV _ Pequeno Expediente

Paulo Paim) - Impõe ao empregador o adianta- .
mento das despesas do empregado com médico GERS?N PERE~ (PPB - PA. Como ~Ider.)
anestesista; tendo pareceres: da Comissão de - Caráter antidemocrátlco da at~ação do Movlmen-
Trabalho, de Administração e Serviço Público, to dos Trabalhadores RuraiS Sem Terra -
pela rejeição, contra os votos dos Deputados Pe- MST.59568 59574

dro Henry, Chico Vigilante, Jair Meneguelli, MiI- PEDRO FERNANDES (PFL - MA) - Su-
ton Mendes, Paulo Rocha e José Pimentel, cujo cesso da Primeira Conferência das Cidades, pa-
parecer passou a constituir voto em separado trocinada pela Câmara dos Deputados. Convite
(Relator: Deputado Sandro Mabel); e da Comis- aos Deputados da bancada nordestina para com-
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parecimento a audiência pública na Comissão de ARTHUR VIRGiUO (PSDB - AM. Como
Desenvolvimento Urbano e Interior, para discus- Líder.) - Resposta à crítica formulada pelo Presi-
são do papel da Superintendência do Desenvolvi- dente do Senado Federal, Senador Antonio Car-
mento do Nordeste - SUDENE e da Superinten- los Magalhães, ao posicionamento do orador so-
dência do Desenvolvimento da Amazônia - bre proposta de emenda constitucional destinada
SUDAM. 59575 à limitação do uso de medidas provisórias pelo

EDINHO ARAÚJO (PPS - SP) - Realiza- Poder Executivo. 59582
ção do Primeiro Encontro da Juventude Popular REGIS CAVALCANTE (PPS - AL) - Pro-
Socialista - JPS de São José do Rio Preto, Esta- testo do Partido Popular Socialista - PPS contra
do de São Paulo. Importância da participação a violência empregada pela Polícia Militar do Dis-
dos jovens no processó político brasileiro. ...... ...... 59575 trito Federal em manifestação de servidores do

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) _ Nota Governo do Distrito Federal.. 59584

oficial acerca da legitimidade da ação da Polícia PEDRO CELSO (PT - DF) - Indignação
Militar na intervenção em movimento grevista na com a violência da Polícia Militar contra manifes-
sede da Companhia Urbanizadora da Nova Capi- tantes na sede da Companhia Urbanizadora da
tal S.A. - NOVACAP, em Brasília, resultante em Nova Capital S.A. - NOVACAP, em Brasília, Ois-
morte de manifestante. Pesar do Governo do trito Federal, sob comando de autoridades gover-
Distrito Federal diante do episódio e propósito de namentais e administrativas locais. Solicitação à
apuração dos fatos. .. 59576 Comissão de Direitos Humanos de adoção de

CAIO RIELA (PTB - RS) - Apreensão da providências acerca do episódio. :......................... 59584
sociedade brasileira com manchetes jomalísticas a DARCI COELHO (PFL - TO) - Transcurso
respeito da atuação do Governo Fernando Henri- do Dia Nacional do Perito Criminal - 4 de dezem-
que Cardoso, particularmente no tocante à realiza- bro. Eleição do ex-perito criminal Otacílio de
ção da Operação Mandacaru, contra o tráfico de Souza Filho como patrono da categoria, por oca-
drogas nos Estados de Pemambuco e da Bahia..... 59577 sião do V Congresso Nacional de Criminalística,

DR. ROSINHA (PT - PR) _ Nota "Repúdio à realizado em Curitiba, Estado do Paraná. 59585
violência", da bancada do Partido dos Trabalhado- V - Grande Expediente
res na Câmara dos Deputados, sobre repressão vi- RUBENS BUENO (PPS - PR) - Cumpri-
olenta da Polícia Militar à manifestação por melhoria mentos ao Deputado Arthur Virgílio pelas respos-
salarial promovida por funcionários do Govemo do tas às críticas do Senador Antonio Carlos
Distrito Federal. Solidariedade da bancada à família Magalhães. Manifestação de apoio ao parecer
do servidor José Ferreira da Silva, vítima fatal da re- do Deputado Mussa Demes, Relator da Comis-
pressão policial. Crônicas "O Pior Crime" e "Culpa são Espeejal da Reforma Tributária. 59585
do Nada", do jomalista e escritor Luís Femando Ve- ALMIR SÁ (PPB - RR. Pela ordem.) _
ríssimo, sobre a atuação, no País, do Movimento Improcedência de nota da jornalísta Joyce Pas-
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 59578 cowitch, publicada no jornal Folha de S.Paulo,

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE) - Defe- sobre custo e caracteristicas do metrô de Brasí-
sa da melhoria do ensino público como solução lia, Distrito FederaL.............................................. 59592
do problema da inadimplência de alunos matricu- CAIO RIELA (PTB - RS) - Insatisfação
lados em escolas particulares. 59580 com as críticas governamentais ao substitutivo

LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS) - Des- apresentado pelo Relator à proposta de reforma
conformidade com declarações do Presidente BiII tributária. Solidariedade ao Deputado Arthur Vir-
Clinton, dos Estados Unidos da América, sobre gílio diante de declarações do Senador Antonio
exploração de mão-de-obra infantil pela indústria Carlos Magalhães ofensivas ao Parlamentar.
calçadista brasileira. Oportunidade de pronuncia- Considerações acerca dos problemas brasileiros
mento do Presidente BiII Clinton a favor da agri- e a apatia governamental na busca de suas solu-
cultura brasileira por ocasião da Rodada do Milê- ções. Constituição de nova Comissão Especial
nio, em Seattle. 59581 da Metade Sul do Rio Grande do Sul para

PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.) - diagnóstico da situação e elaboração de propos-
Justeza de dispositivo de medida provisória con- tas de ações estratégicas para o desenvolvimen-
tra a institucionalização da inadimplência nas es- to da região. Proposta, apresentada pelo orador,
colas particulares brasileiras. Satisfação com o de realização de plebiscito sobre criação de novo
Governo Federal pelo lançamento do Programa Estado na metade sul do Rio Grande do Sul. ....... 59593
Luz no Campo, sobre distribuição de energia nas GERALDO MAGELA (PT - DF. Como Líder.)
áreas rurais do País 59582 - Morte e ferimentos graves em trabalhadores em



59620

59619

59616

59618

59616

59614

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE sobre elevação do Indice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA. ..

JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA) 
Artigo "CPI resgata dívida do Congresso·, do ju-
rista Saulo Ramos, sobre atuação da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico ..

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) 
Realização, pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior e por entidades diversas, da I
Conferência das Cidades. Defesa de criação do
Fundo Nacional de Moradia e do Estatuto das Ci-
dades. Anúncio de aprovação da Carta das Cida-
des no encerramento do citado evento. . ..

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Como
Líder.) - Improcedência da formulação de críticas,
pelo Deputado Arthur Virgilio, ao Senador Antonio
Carlos Magalhães e ao Partido da Frente Liberal.
Enfraquecimento do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, do Presidente da República....... 59621

AYRTON XER~ (PPS - RJ. Pela ordem.) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei modifica
tivo da Lei nO 4.591, de 1964, Lei das Incorporações
Imobiliárias, sobre criação da figura da afetação de
patrimônio, em salvaguarda de direitos dos adqui-
rentes de imóvel no caso de falência da empresa...:. 59622

AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pela ordem.)
- Presença, na Câmara dos Deputados, do
ex-Ministro Ciro Gomes, Líder do Partido Popular
Socialista - PPS. Apoio aos requerimentos apre-

AIRTON CASCAVEL (PPS - RR) - Elogio
ao Deputado Hermes Parcianello pela atuação par
lamentar. Realização do Congresso Nacional do
Partido Popular Socialista - PPS, no Senado
Federal. Imparcialidade do programa A Voz do
Brasil. Relevância dos trabalhos desenvolvidos
pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Fidedigni
dade do Jornal da Câmara. Elogio aos responsá
veis pelos citados órgãos de informação jomalísti-
ca .

HERMES PARCIANELLO (PMDB - PR) 
Elogio ao Deputado Airton Cascavel pela atuação
parlamentar. Defesa de instalação de teleférico
nas cabeceiras da Ponte da Amizade, na divisa
do Brasil com o Paraguai. .

VI - Comunicações Parlamentares

SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA) - Re
gozijo com decisão do Tribunal Superior Eleitoral
em representação do Partido da Social Democra
cia Brasileira - PSDB contra o Partido dos Traba-
lhadores - PT ..

59608

59601

59598

DR. ROSINHA (PT - PR) - Indignação
com a rejeição, pela Comissão de Agricultura e
Política Rural da Casa, de proposta proibitiva de
fabricação, importação, exportação e uso do
agrotóxico Paratiolmetil no País. Expectativa de
parecer favorável da Comissão de Seguridade
Social e Família a projeto de lei apresentado pelo
orador impeditivo da utilização do herbicida 24D
no território brasileiro. Estudo realizado pelo
agrônomo Rudimar Luiz Pereira dos Santos so
bre a insuficiência ou omissão de informações a
respeito dos efeitos toxicológicos dos agrotóxicos
em geral sobre o organismo humano. Protesto
contra o descaso governamental em relação à
saúde dos trabalhadores agrícolas brasileiros......

VlJELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Urgente instalação, no Hospital de Doenças
Infecto-Contagiosas do Piauí - HDIC, de aparelho
para medição da carga viral em portadores da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS...

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Como Líder.) 
Dados sobre a produção média diária de petróleo
pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Esclarecimento sobre a construção das Platafor
mas Amethyst. Voto de confiança na atual dire-
ção da empresa. 59608

HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo
Pela ordem.) - Solicitação de apoio ao projeto de
lei sobre inclusão da disciplina Trânsito no currículo
escolar dos ensinos fundamental e médio e obriga
toriedade de conclusão dos mesmos para obten-
ção da Carteira Nacional de Habilitação................. 59610

PEDRO CELSO (PT - DF) - Protesto con
tra a violenta repressão promovida por policiais
militares em manifestação por melhoria salarial
de servidores da Companhia Urbanizadora da
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face de repressão violenta da Polícia Militar a ma- Nova Capital S.A. - NOVACAP, do Governo do
nifestantes na sede da Companhia Urbanizadora Distrito Federal. 59610
da Nova Capital S.A. - NOVACAP, em Brasilia,
Distrito Federal. Envolvimento de autoridades go
vemamentais no episódio. Necessidade de apura-
ção de responsabilidades e punição de culpados. ... 59597

PRESIDENTE (Wellington Dias) - Associa-
ção da Presidência às preocupações expostas
pelo Deputado Geraldo Magela. 59598

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE) 
Conseqüências das secas no Semi-árido nordes
tino. Urgente retomada da construção da Adutora
do Jucazinho para reversão da crise no abasteci
mento de água em municípios situados na região
do agreste pernambucano. Empenho de líderes
políticos e do Correio do Agreste pela conclu-
são da obra. Adoção de medidas definitivas con
tra os efeitos da estiagem na região Nordeste......
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sentados pelo Vereador Valdemir Garcia Rodrigues b) Comissão Especial destinada a analisar o
à Câmara Municipal de Ariquemes, no Estado de PLP n" 10199 (Regime de ,Previdência Complemen-
RondOnia, para recuperação da ponte denominada tar), * 141 Reunião (Ordinária), em 2~99, Tenno
TravessAo 8-40, no Rio Tabapua, na BR-421 , e so- de Reunião, em 11-8-99, Termo de Reunião, em
bre pavimentaçAo asfáltica de trechos da referida 17-a..99, * 151 Reunião (Ordinária), em 1°-9-99, *
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Ata da 2368 Sessão, em 3 de dezembro de 1999

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 20 Vice-Presidente; Sandro Pedrosa, Caio Rie/a,
Alberto Fraga, Geraldo Magela, Washington Dias, Airton Cascavel, Hermes Parcianello; §

20 do art. 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(As nove horas)

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Haven
do 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. PEDRO FERNANDES, servindo como 2°

Secretário procede à leitura da atada sessão antece
dente, a qual é. sem 'observações. aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa),;,:,.,Pas
'sa-se à leitura do expediente'.

OSR. CAIO RIELA, servindo como 1° Secretá
rio procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes tennos:

MENSAGEM N° 1.800

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termosdô art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3° do art. 223,'da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de
Exposição d,e Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunic8çOéSr Interino. oato constante da Portaria
inD147. de 6 de·setembro de 1999j;que outorga permis-



Brasília, 23 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

Encaminho a Vossa Excelência o Processo.
Administrativo nll 53760.000093/99, de interesse da
Fundação Joca Motta, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-

AVISO Nll 2.126 - C. CIVIL.

Em 2 de dezembro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 147, de 6 de setembro de
1999, que outorga permissão à Fundação Rádio Edu
cadora de Bragança para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, da cidade de Bragança,
Estado do Pará.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N2 1.801

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 311 do art. 223, da Constituição Federal,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nll 168, de 25 de outubro de 1999, que outor
ga permissão à Fundação Joca Motta para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de União, Estado do Piauí.

Brasília, 2 de dezembro de 1999. - Fernando
Henrique cardoso.

EM Nll197IMC

ca,

PORTARIA Nll 147, DE 6 SETEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, Interi
no, no uso de suas atribuições, em conformidade com
o disposto no art. 13, § 111, do Regulamento dos Ser
viços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nll 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nll 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nIl 53720.oo0075/97, resolve:

Art. 1II Outorgar permissão à Fundação Rádio
Educadora de Bragança para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência,modulada, com fins

Brasília, 6 de setembro de 1999

ExcelenUssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nll 53720.000075197, de interesse da
Fundação Rádio Educadora de Bragança, objeto de
permissão para executarserviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade<le Bragança, Estado do Pará.

2 - De acordo com o art. 13, § 111, do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nIl 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nll 2.1 08, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educàtivos.

3 - Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgara permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4 - Esclareço que, nos termos do § 311 do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, Juarez Quadros do Nasci
mento, Ministro de Estado das Comunicações, Interino.
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são à Fundação Rádio Educadora de Bragança para exclusivamente educativos, na cidade de Bragança,
executar, pelo prazo de dezanos, sem direito de exclusi- Estado do Pará.
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência Art. 2!l A permissão ora outorgada reger-se-á
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cicia- pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
de de Bragança, Estado do Pará. subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi-

Brasília, 2 de dezembro de 1999. - Fernando das pela outorgada.
Henrique Cardoso. Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos legais
EM Nll 169IMC após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 311 do art. 223 da Constituição.
Art. 4!l Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação.
Juarez Quadros do Nascimento
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cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de União, Estado do Piauí.

2 - De acordo com o art. 13. § 12, do Regula
mento dos serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto n252.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto n22.1 08, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3 - Cumpre ressaltar que o pedido se encontra de
vidamente instruído, de acordo com a legislação aplicá
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4 - Esclareço que, nos termos do § 312 do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Pimenta da Veiga - Ministro de Estado das Co
municações

PORTARIA N2 168, DE 25 DE OUTUBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 12, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nQ 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53760.000093/99, resolve:

Art. 112 Outorgar permissão à Fundação Joca
Motta para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviços de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de União, Estado do Piauí.

Art. 22 A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 32Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32do art. 223 da Constituição.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga.

AVISO N2 2.127 - C. CIVIL.

Brasília, 2 de dezembro de 1999

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excele~tíssimoSenhor Presidente da República na

qual submeto à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n2168, de 25 de outubro de
1999, que outorga permissão à Fundação Joca Motta
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de União, Estado do
Piauí.

Pedro Parente - Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República.

MENSAGEM Nl! 1.802

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 312 do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 169, de 25 de outubro de 1999, que outor
ga permissão à Fundação Sa,ra Nossa Terra para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Goiânia, Estado de Goiás.

Brasília, 2 de dezembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso

EM Nº 194/MC

Brasília, 11 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53670.000004/95, de interesse da
Fundação Sara Nossa Terra, objeto de permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

2 - De acordo com o art. 13, § 112, do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3 - Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4 - Esclareço que, nos termos do § 312 do art.
223 da ConstituiÇão, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
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ferido ato, acompanhado do processo que lhe deu
origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

PORTARIA Nº 169, DE 25 DE OUTUBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o dis
posto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53670.000004/95, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Sara
Nossa Terra para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art.3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga

AVISO Nº 2.128 - C. Civil

Em 2 de dezembro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submeto à aprovação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 169, de 25 de outubro de
1999, que outorga permissão à Fundação Sara Nossa
Terra para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, da cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nll 1.806

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de
7 a 12 de dezembro de 1999, com objetivo de partici
par da reunião de cúpula de Chefes de Estad.o ~o

Mercosul, Bolívia e Chile, na cidade de Montevldeu,

e, posteriormente, da cerimônia de posse do Presi
dente da Argentina, Doutor Fernando de la Rúa, em
Buenos Aires.

Além da importância da reunião semestral de
Chefes de Estado para o encaminhamento das ques
tões relativas ao Mercosul, sua realização em Monte
vidéu permitirá ainda meu primeiro encontro com o
Presidente eleito do Uruguai, Doutor Jorge Batlle,
para uma troca de impressões sobre os temas da
agenda bilateral. Em seguida, a viagem à Capital ar
gentina para a posse do Presidente Fernando de la
Rúa é decorrência natural do processo histórico de
estreitamento de laços entre os dois países, e permi
tirá a continuidade do diálogo com o novo mandatário
argentino, o qual honrou o Brasil com a vinda ao País
na sua primeira viagem ao Exterior após a vitória
eleitoral de outubro último.

Iniciarei minha viagem a Montevidéu no dia 7
do corrente mês. No dia 8 participarei da Cúpula de
Chefes de Estado Mercosul, Bolívia e Chile. O em
barque para Buenos Aires acontece no dia 9. O re
torno ao Brasil está previsto para o dia 12, após a
participação na cerimônia de posse do Presidente
Fernando de la Rúa.

Brasília, 3 de dezembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

AVISO Nº 2.132 - C. Civil

Em 3 de dezembro de 1999

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com
a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública comunica que se ausentará do País no pe
ríodo de 7 a 12 de dezembro de 1999, com objetivo
de participar da reunião de cúpula de Chefes de
Estado do Mercosul, Bolívia e Chile, na cidade de
Montevidéu, e, posteriormente, da cerimônia de pos
se do Presidente da Argentina, Doutor Fernando de
la Rúa, em Buenos Aires.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República

OFíCIOS

Do Sr. Deputado João Herrmann Neto, Líder
do PPS, nos seguintes termos

OF. PPS/L1D/Nº 228/99

Brasília, 2 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Cle
mentino Coelho, como titular, e Márcio Bittar como
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suplente para integrarem a Comissão Representati
va do Congresso Nacional.

Atenciosamente, Deputado João Herrmann
Neto, Líder.

Do Sr. Deputadó José Carlos Aleluia, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, nos seguintes termos:

OF. P Nº 882/99

Brasília, 28 de setembro de 1999

Senhor Presidente,

Tramita neste Órgão Técnico o Projeto de Lei
n2 3.173/97, do Senado Federal, que "dispõe sobre
os documentos produzidos e os arquivados em meio
eletrônico e dá outras providências", tendo apensa
dos a ele os Projetos de Lei nna 1.713/96, 3.258/97,
2.644/96 e 3.692/97.

A matéria foi distribuída ao Deputado José Ro
berto Batochio que devolveu as proposições solicitan
do fossem tomadas algumas providências para que
se possa promover a sua regular tramitação, confor
me documento em anexo.

Diante do exposto, e com fulcro no pedido feito
pelo Relator da matéria, solicito a Vossa Excelência
seja providenciada:

- a desapensação dos Projetos de Lei rf1S 1.713196,
3.258/97 e 3.692/97 do de nº 3.173/97 (que passa
ria a tramitar apenas com o PL nº 2.644/96 apen
sado);

- a apensação dos Projetos de Lei n!!! 3.258/97,
84/99,4.412/98 (apensados a este os PL n!!! 235/99,
436/99 e 631/99) e 1.070/95 (apensados a este os PL
n!1! 3.268/97 e 3.498/97) ao de nº 1.713/96, bem como
o envio de todos à Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática para apreciação; e

- a tramitação isolada do PL nº 3.692/97, por
não guardar afinidade com nenhuma das matérias
acima indicadas.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OFíCIO Nº 386/99

Brasília, 30 de junho de 1999

Senhõr Presidente,
Ordenando o feito.
Tendo sido designado, por V. EXª, Relator do

projeto de nº 3.173/97 e seus apensos, os projetos de
n!1! 1.713/96,3.258/97,2.644/96 e 3.692/97, observo
que as proposições tratam de matérias diversas e

que, portanto, não deveriam tramitar conjuntamente,
em desconformidade com o que preceitua o art. 142
do Regimento Interno.

Assim afirmo porquanto o projeto principal,
oriundo do Senado Federal, cuida tão somente dos
documentos que são elaborados em meio eletrônico,
e, de maneira lídima, se preocupa com o seu armaze
namento, inclusive para efeitos probatórios. Dentre to
das as demais proposições a única que teria justifica
da a sua tramitação conjunta com esta matéria é a de
nº 2.644/97, do Deputado Jovair Arantes, que cuida
de hipótese assemelhada: "elaboração, arquivamento
e uso de documentos eletrônicos".

O projeto de lei de nº 1.713/96 trata de assunto
diverso, qual seja o das redes de computadores e a
criminalização por seu uso indevido. O projeto que
poderia continuar tramitando com este seria o de
nº 3.258/97, do Deputado Osmânio Pereira. Ademais,
tendo realizado uma pesquisa de tramitação legislati
va, constatei que há outras proposições que a estas
poderiam ser apensadas. São os Projetos de Lei
n!!! 84, de 1999, 4.412/98 e seus apensos (235/99,
436/99 e 631/99), além do Projeto de Lei nº 1.070/95
e seus apensos (3.268/97 e 3.498/97). A propósito,
antes de serem apreciados por esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, as matérias de
veriam ser apreciadas pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, em razão da
vasta utilização de conceitos técnicos que fogem ao
conteúdo temático da Comissão de Justiça e que pre
cisariam ser examinados na sede adequada, para ve
rificação do seu acerto.

Por fim, o projeto de nº 3.692/97 do Deputado
Vicente André Gomes cuida de hipótese evidente
mente diversa: publicação de listas de assinantes da
Internet. Portanto, não deve tramitar conjuntamente
com qualquer das proposições anteriores.

Neste sentido, proponho se digne V. Ex!! desen
volver as gestões necessárias, junto ao Presidente da
Casa, com o intuito de ordenar a tramitação das ma
térias, basicamente, para alcançar os seguintes obje
tivos:

1º) Os projetos de nºs 3.173/97 e 2.644/97, pela
afinidade, devem tramitar conjuntamente;

2º) Os projetos de nºs 1.713/96, 3.258/97, 84,
de 1999, 4.412/98 e seus apensos (235/99, 436/99 e
631/99), além do projeto nº 1.070/95 e seus apensos
(3.268/97 e 3.498/97), devem, pela afinidade, tramitar
conjuntamente, mas sugiro que os mesmos sejam
apreciados, antes da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa;
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3Q) O projeto de nQ 3.692/97 não guarda, ao
meu ver, afinidade com as matérias antes indicadas,
e, por isso, deve tramitar isoladamente.

José Roberto Batochio - Deputado Federal 
PDT/SP

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação dirige-se ao Presidente da Câmara dos
Deputados, por meio do Ofício P. nQ 882/99, para re
querer o que se segue, in verbis:

"- a desapensação dos Projetos
de Lei n,Q,S 1.713/96, 3.258/97 e 3.692/97
do de n2 3.173/97 (que passaria a tramitar
apenas com o PL n2 2.644/96 apensado);

- a apensação dos Projetos de Lei
nas 3.258/97, 84/99, 4.412/98 (apensados a
este os PL nas 235199, 436/99 e 631/99) e
1.070195 (apensados a este os PL rfJS 3.268/97
e 3.498197), bem como o envio de todos à
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática para apreciação; e

- a tramitação isolada do PL nQ 3.692/97..."

Verificando as razões apresentadas pela Co
missão, bem como as proposições tratadas, hei por
bem de deferir em parte as postulações, determi
nando o que se segue:

19) desapensem-se do PL nQ 3.173/97 o PL
n2 1.713/96 e todos os que estiverem a este apensa
dos, quais sejam, os Projetos de Lei de n2! 3.258/97;
3.692/97 e 2.644196;

22) apensem-se ao PL nQ 1.070/95 os Projetos
de Lei de n2! 1.713/96, com seus apensados (de
n2! 3.258/97, 3.692/97 e 2.644/96), e 4.412/98, com
seus apensados (de n!!! 235199, 397/99, 398/99,
436/99,546/99 e 631/99);

3Q
) o PL n2 3.692/97 contém matérias que con

formam a conexão de que trata o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados - RICD com o Projeto ao
qual se acha apensado, de modo que fica indeferido o
pleito de sua tramitação isolada, devendo permane
cer apensado ao PL nº 1.713/96, seguindo portanto a
sorte deste, tal como definida no item 2 retro;

49) revejo o despacho de distribuição aposto ao
PL nQ 1.713/96, para excluir a Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio;

59) por fim, revejo o despacho de distribuição
aposto ao Projeto de Lei nº 1.070/95, e a todos os que
estejam a ele apensados, inclusive por força da pre
sente decisão, para incluir como competente quanto
ao mérito a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, a qual deverá se manifestar

imediatamente antes da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

Assim, o PL nº 3.173/97 passará a tramitar iso
ladamente e o PL nQ 1.070/95, juntamente com todos
os seus apensados, será analisado pelas Comissões
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
e de Constituição e Justiça e de Redação, apenas.

As Comissões de Seguridade Social e de Família
e de Economia, Indústria e Comércio poderão ser ou
vidas eventualmente, caso haja pedido devidamente
fundamentado, e sob a forma regimental da audiência,
desde que presentes os requisitos do art. 140do RICD.

Em decorrência do que restou definido aqui, re
metam-se o PL n2 1.070/95 e todos os seus apensa
dos à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática.

Oficie-se, à Comissão requerente.
Em 3-12-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em Exercício da Comissão de Constituição
e Justiça e de redação, nos seguintes termos:

OF. NQ 1.112-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nQ 94/99, apreciado por este Órgão Técni
co em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Roberto Batochio, Presi
dente em exercício.

OF. NQ 1.113-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 95/99, apreciado por este Órgão Técni
co em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. NQ 1.114-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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Legislativo nº 106/99, apreciado por este Órgão Legislativo nll 221/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente. Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
lência protestos de elevada estima e distinta consi- lência.protestos de elevada estima e distinta conside-
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre- ração. - Deputado José Roberto Batochio, Presi-
sidente em exercício. dente em exercício.

OF. Nº 1.115-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de DecrE;!,to
Legislativo nº 193/99, apreciado por este Órgãó
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- .
lência protestos de elevada estima e distinta considé
ração. - Deputado José Roberto Batochio, Presi-
dente em exercício. -

OF. Nº 1.117-P/99-CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para aspróV!;,;.'
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto'
Legislativo nº 203/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. Nº 1.118-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Dec~;
Legislativo nº 207/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente. .

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. Nº 1.119-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

OF. NII 1.120-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll 223/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochlo, Pre
sidente em exercício.

OF. NII 1.123-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para as provi
dênclas regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nll 283/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. NII 1.124-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para as provi
.9ências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
,!:egislativonll 285/99, apreciado por este Órgão
-Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

·OF: NII 1:125-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
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Legislativo nº 292/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo paira reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. Nº 1.126-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 297/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. Nº 1.127-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 298/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado José Roberto Batochio, Pre
sidente em exercício.

OF. N2 1.128-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 300/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Roberto Batochio, Presi
dente em exercício.

OF. Nº 1.129-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, ,o Projeto de Decreto

Legislativo nº 303/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Roberto Batochio, Presi
dente em exercício.

OF. N2 1.130-P/99 - CCJR

Brasília, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n2 307/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 23 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado José Roberto Batochio, Presi
dente em exercício.

Da $r! Deputada Marisa SeI1'ano, VICe-Pre8identa,
no exercício da Presidência, da Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 P-440/99

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto rejeitou o
Projeto de Lei nº 53/99, do Sr. Professor Luizinho, que
"estabelece o número máximo de alunos por classe
na educação básica", e os Projetos de Lei n2! 640/99,
731/99 e 1.521/99, apensados, para publicação da re
ferida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano
Vice-Presidenta no exercício da Presidência.

OFíCIO N2 P-446/99

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto rejeitou o
Projeto de Lei n2 2.451-A/96, do Sr. Serafim Venzon,
que "dispõe sobre reserva de vagas para agricultores
ou filhos destes nas escolas de ensino médio e supe
rior", para publicação da referida proposição e do pa
recer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no exercício da Presidência.
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PROJETO DE LEI
N2 35-A, DE 1999

(Dp Sr. Paulo Rocha)

Dispõe sobre 11 obrigatoriedade de motéis, hotéis. pousadas. pensões e congêneres
coIoclnlm à disposiçAo de seus usuáriOS preservativos e material lIduclItivo
(cartazes, fofd8nl, panflelOS e outros) sobre Doenças Sexualmente TransmisSiveis
AIDS em sues dependõncias.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I • projeto inicial

li - Na Comissão de Seguridade Social e FamiHa:
tenro de recebimento de emendas 
parecer cio Relator

- parecer da Comlssio
voto em separado'

o CONGRESSO NACIONAL dc=la:

Art 1° É obrigatório a fixação em local visível de material
educztivo sobI:e Doenças 8exualmeute TmnsmissíveislAlDS, nos motéis.
hotéis, pusadas, pensões. aIberpes li~ bem como a
disponillilizaçio de pl:SCI'YlIlivos à seus usuários.

§ 1°EnJeude.se per maImial educativo li fixaçIo de c:arw.es e a
oferta gratuita de impIessos sobre o lISSlIIIIO, CJ!ios ex=plarcs e modelos
poderio lei: obtidos jUDID à Sec:retaria de Estado da Sa6de dos Estados e do
Distrito Federal.

§ 2" Os motéis. hotéis, pousadas, peosOcs, albergues e
CllUgêIIc= somemc scrio liceDciados pc10 órgIo da vigilâDl:ia sanitária local
se cmnprirem o disposto neste artigo, seodo deferido, p.-a os estabelecimento

que já se encontrem em funcionamento na data de vigência desta lei, o pI3ZO
de 180 ( cento e oitenta dias) para o atendimento destas exigências, sob pena
de muIta e suspensão das atividades que sejam satisfeitas as dcterminaçõcs
desta Lei.

§ 3° Compete aos órgios de vigilância sanitãria dos Estados e
do Distrito Federnl, a fisCalizaçio do cumprimento desta Lei.

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

Art. 4' Revogam-se as disposiçõcs emcon~

JUSTIFICAÇÃO

As Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS constituem
grave problema de saúde pública no Brasil. Se não bastassem as aIanmmtcs
CSlatísticas oficiais, deparamo-nos com acentuado falta de prioridade de
educaçio em saúde da nossa população, agravada pelo dificil acesso ás
informações.

Projeto seme\bantc foi apresentado pelo Nobre_~o
Humberto Costa em 1995, sob o n' 729 - A. Emlxn não tenha sido reeleito
para esta Legislatura, a importância da qucstio continua a exigir
regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema e, antes de tudo,

·intensificar as ações de educação em saúde e implementar as ações de
prevenção, à medida que se intensifica o acesso da popu1ação aos meios de
prevenção e educação.

Por ser do nosso conbccimento que a questão das DST/AIDS é
um problema de toda a sociedade e para o efetivo êxito de qualquer programa

~ vise a prevenção/educaçlio, fàz-se necessário a articulação com toda a
sociedade civil, é que solicitamos os apoios de todos os SenbOI"es
parlamentares a presente proposição.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMEtlIDAS
PROJETO DE LEI N° 35199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentaÇão de

emendas, a partir de 05" de maio de 1999, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1999.

_r--:
Eloíziã N"eves Guimarães

Se,cretário

I· RELATÓRIO

A proposição em análise, de autoria do illJl!1re DEPUTADO

PAULO ROCHA. prevê que os estabelecimentos hoteleiros e congêneres afixem

material educativo atinente às Doenças Sexualmente Transmissívais e AIDS e
forneçam preservativos a seus usuários.

Define que os aludidos materiais educativos devem ser

cartazes e impressos fornecidos ou modelados pelas Secretarias de Saúde e que

o cumprimento dessa exigência é condição para a obtenção de licença para
funcionamento, dando um prazo de 180 dias, para os eslabelecimentos já

licenciados se adequarem.

Por fim, comete aos órgãos estaduais de vigilância sanitária

a competência de fiscalizar as disposições previstas.

Na Justificação que fundamenta o Projeto, relembra seu

eminente Autor que o ex-Deputado Humberto Costa já apresentara proposição

semelhante, e que a importância da questão continua a demandar

regulamentação por parte do Poder Público.

Não foram apresentadas Emendas.

É o relatório.

11-VOTO DO RELATOR

Traia-se, indiscutivelmente, de medida de grande alcance

social e sanitário, tendo em vista a disseminação das doenças citadas,

particularmente da AIDS.

Com efeito; o" turismo e as viagens de negócio são ocasiões

im'portantes para a dlsseminaçãô das DST, assim como os motéis se firmaram no

vocabulário brasii8ifo não como estabelecimentos de hospedagem siiuados às

margens das estradas, mas como'locais para encontros íntimos.

Nada melhor. portanto, do que conferir um papel educativo

e uma· responsabilidade saClai' 'a tais eslabeiecimentos, com vistas a somar

esforços nessa que deve ser Uma luta de toda a sor ',dade: o controle na

disseminação das Doenças Sexualmente Transmisslveis,"",' .. '11 particular, da

AIDS.
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CIlIII1llS Que dena forma, estarelTMls tomando realidade o
tio falado e, multaI_, nlo efetivado papellOC!al da Inlclativa privada.

DIIae modo, nosto voto é pela aprovação do Projeto de Lei

SaI8 da ComislAo, em r de r tu;. de 1999.

~
.//;.... ;

/ ;tw;t AI.c,:.. (f/I/rl
oNILTON~~O .

Relator

11I- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
I'IUnilo ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de
Lei n" 35, de 151951, nos termos do parecer do Relator, Deputado Nilton
Bailno. O Deputado Jorge Costa apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Dep!-!tado~

Alceu Coflares. Presidente; Eduardo Barbosa e Laura
Cimeiro, Vice-Presidentes; Airton Roveda, Alcione Athayde, Almerinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, Antonio Palocci, Armando Abflio,
Arnaldo Faria de Sá. Darcisio Perondi. Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. ROlinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique Fontana, Jorge
AIbeIto. Jorge Costa. José Carlos Coutinho, José Unhares, Lídia Quinan,
_no Malta, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Pastor Amarildo, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rita
CImItII, saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz
e VICente Caropreso • Titulares: Almeida de Jesus, Antonio Joaquim
Araújo, Celso Giglio. Costa Ferreira. Ivânio Guerra. Laire Rosado,
Ronaldo Caiado. Saulo Pedrosa e serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comisdo. em 10 de novembro de 1999.
í

I ! ri
;'J1li/jÜ/:'l:r·

Deputado ~l.6if{d)i4RÉs '
Preljidente Y

I

.VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JORGE c.c.s.~

I -IELATóRlO

o Projeto de Lei n° 35, de 1999, de autoria do Depuwlo Paulo Rocha,

inIliI1li a obrip1Oliedodo de moléis, hoIéis, pousadas, pensões e congêneres colocarem à

disposiçio de 11011I USIIÍriOS pteSefWtiYos e nweriaI educativo (canues, folders, ponfIetos e

-lsobn: Doençu Sexuolmeme Tl'llIlSIIlissivoislAIDS em SUIS dependencias.

O projeto an leia ICIII oOCBUime toar:

"Ar!. I'· É obrigatório a fixaçio em local visivol de material educativo

sobn: Doenças Sexualmeme TransmissiveistAIOS, nos motéis, hOléis, pousadas, pensões,

a1berEtaes e conpneres, bem como a disponibilizaçio de JlfeSCIVI.lÍvos à seus usuários.

§ I' EnIeDde« por~ educativo a fiXlÇio de C8IllI2eS e a ofena

palllÍta de impresoos sobn: o assunto, cujos exemplares e modelos poderio scr obtidos junto à

SeeretIria de Estado da Saúde dos Estados edo DilUito Federal.

§ :r Os motéis. hOléio, pousadas, pensões, alhetgues e congêneres somente

tcdo licenciados pelo órgIo da vigilincia sanitirialocaI.sc cmnprirem o disposto neste anigo.

seado deferiF, pora os eslahelecimentos que já se encontrem em funcionamento na data de

vilàicta dcstalei. o prazo de 180 (cemo e oitenta) dias pera o atendimemo destas exigencias.

JDb .J. \Ie multa e suspenslo das alividades que sejam satisfeitas as detenninaçlles desta

Lei.

§ 3' Compete aos orgãos de VIgilância sarnlliria dos Estados e do Distrito

Fedetal. a fiscalização do cumprimento desta Lei.

Quanto à campanha de esclarecimenlo sobre doenças sexualmente

transmissíveis (OS1), pnocipalrnenle a AIDS, nos moléis. hOléis, pousadas, pensões e

congêneres, bem como a disponibilidade de preservativos a seus w;uários, não deixa de ser

altamente merilória pera diminuir o avanço das DST no nosso pais, acentuada nesta última

década.
Entendo, entretanto, que estes materiais educativos, como a fixação de

caIla2eS e a distribuiçào de presetvativos de fonoa gmtuita para os usuários, devem obedecer

às norntaS das Secretarias de Saúde dos Estado e do Distrilo Fedetai, formando um Kil onde

os referidos eartlIZCS impressos e material educativo sejam substituidos por uma canilha

contendo infOllIlllÇÕCs Importantes sobre o assunto, incluída na mesma embalagem com o

preservativo, de forma coofidencial. levando em consideração que esles estabelecimenlos

(motéis. hotéis, pousadas, pensões, etc) não recebem somente casais para encontros fortuitos,

mas, também, familias onde getalmente são comuns a presença de cnanças menores de 7

anos.
Diante do exposto. apresento VOIO em separado ao Projeto de Lei n' 35199

favoràvel, desde que seja seguida a suge51ào proposta.

Sala das Comissões, 15 de setembro deI999.

J

/ J!JÍt.~ ~
~;liõRGE~~ ~

// (PMDB-PAl

./

'. /~
._/

PROJETO DE LEI
N~ 53-A, DE 1999

(Do Sr. Professor Luizinho)

Estabelece o núme1'€l máximo de alunos por classe na educação básica; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejaição deste e dos
PLll nOs 640/99, 731/99 e 1.521/99, apensados, contra os votos dos Deputados
Pedro Wilson e Fernando Marroni (Relator: Dep. Eduardo Seabra).

SUMÁRIO

• Projeto Iniciai

/I - Projetos apensados: nO s 640/99, 731199 e nO 1.521/99

11I - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas
· parecer do Relator
· parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 10 - Com vistas a assegurar um padrão de qualidade no ensino.
deverá ser assegurada relação adequada entre o número de alunos, o
número de profeslOlell, a carga horária e as condiçOel materiais da
inItiluIçlleI de ensino.

Parligrafo Único - Para viabilizar'o disposto no caput, OI lilItemaI
de ensino, à visIa da condiçOes efetivamente dilponiveis e das
caracteristicas regionais e locais, reguIamentarIo o disposto neste artigo,
respeitado os seguintes limites máximos por professor, na educaçAo básica:
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I • Educação InmrtiI (Creche, de Oa 3 anos) - 20 (vne) criançlIs

11 - educação infantiI~,de 4 a 6 anos) - 25(~ecinco )
alUnos:

111- Demais nlveia e s6rie1- 35 akA'IOI

Artigo 2" • Esta Lei en1ra em vigor na data de SUl J)UbIcIIçIo.

Artigo 3° - RevogalTJ-le 81 dilpollçOel em c:ontr6rio.

iUSTIFICAÇÃO

" apresentaçêo do presente projeto decorre de duas exig6ncias
ilásil'.as:

A. primeira diz respeito á preocupaçio em estabelecer concIiç6es
objetivas e parêmetros estáveis que ajudem a viablrlZ8r aquilo que tem sido
um anseio da sociedade brasileira: um ensino público de qualidade.

,~ Segunda exigência aSlOCia-se à presslo da dinAmica da
conjuntura. É que frente a crescente demanda de vagas, certos
representantes do poder plíblico têm sido tentaclos a acentuar os aspectos
meramente quantrtativos em detrimento dos qualltativos. Anim, na mesma
medida em que se demitem em massa profissionais da educaçlio, em nome
da racionalização de custo, do enxugamento da máquina, na aus6ncia de
dispositivo legal, descura-ae da adequada relaçllo que deve existir entre
professorl números de alunos.

Eis que, em fece disso, emerge com força o fenOmeno da
lIupertotaçlio de salas de aulas. Há cuoa em que certo. secullirla. de
educação nAo autorizam a abertura de clBUell no ensino fundamentallMl nlo
houver um número alto de alllllOS.

Cabe ressaltar ainda que o governo dos EUA buIca como meta
imeoliõ:ta atingIr um máximo de 18 alunos por professor na educaçIo básica.

Ao apresentar a presente pJ'OlXldt.n nIo pllCIerna. deixar de
mencionar ainda que matéria de id6nlIco teor foi~ na legiIIatura
passada, pelo nObre deputado Ivan Valente, tendo sido arquivIIdlI com o
término da legislatura sem ter o seu mérlto debatido en1re os nobnII paAII.

Por tudo isso, soIicltaRlOl o apoio dos nobres congressiltas à
proposllunI em tela.

PROJETO DE LEI N! 640, DE 1999
(Do Sr. NdJon PellegriDo)

Estabelece o número máXimo de alunos por classe na educaçao
básica.

(APENaE-SE AO PROJETO OE LEI NR 53, OE 1999)

oCONGRESSO NACIONALDECRETA:

JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei foi originalmente apresentado pelo deputado Ivan Valente
(PT/SP) na 50' lqisIatura (1995 - 1999), que ora respresemo com a seguinte justificativa:

A aprescntaçlo do presente projetO decorre de duas exigências básicas:
A primeira diz respeito i preocuplçio em estabelecer condições objetivas e

parimetros eslÍveis que ajudem a viabilizar aquilo que tem sido um anseio da sociedade
~Ieira: um ensino público, democrático e de qualidade. Anseio, ademais,,ue foi
en!ido i condiçio de principio da educaçio nacional, conforme Art. 205, V, da
Constituiçio Federal.

Ao Segunda exigência associa-se i pressio da dinâmica da conjUlllUra. É que frente a
cresceme demanda da sociedade pelo direito i educaçio, cenas representantes do Poder
PIlb1íco tem sido tentados a acemuar os aspectOs meramente quantitativos em detrimento
dos qualitativos. Assim. na mesma medida em que se demitem em musa profissionais da
educaçlo, em nome da "raeionalizaçio de custos", do "enxugamento da máquina", na
lllJência de um dispositivo legal, descura·se da adequada relaçio que deve existir entre
professor/númetO de alunos.

Eis que, em face disso, emerge com força o fenômeno d. superlot.ção de saJas de
aula. Uma oconincia~ outrora associava·se aos "cursinhos" de Pré-Vestibular e a cenas
instituições pri\'&du de ensino e que, agora, começa • prevalecer, também, no ensino
Püb.lico. No úlúmo ano, os jornais tem noúciado casos de até 59 alunos por profeMOr, no
enlllIO fundamental.. e de 62 no ensino médio. Há casos em que cenos secmãrios de
educaçio nio autorizam a abetnJrl de classes no ensino fundamental se nio houver um
número alto de alunos. Nol"se ~ isso ocorre no momemo em que, a sociedade
reivindica. e represernanteS do Poder Público se dizem empenhados em oferecer ensino de
qualidade i populaçio.

É certo que tais politicas têm sido inteirameme estranha as necessidades da
educaçio em nosso pais. É O caso do Banco Mundial que enfatiza em suas orientações aos
governantes do terceiro mundo: "u escolas, nos paises de baixa e média renda, poderiam
economizar CUJIOI e melhorar a aprendizagem aumentando o número de alunos por
professor, Wlízando deste modo menos professores e alocando recurso. destinados aos
professores e a outros insumos que melhoram o rendimento, tais como livros diditicos e
CIjlICitaçIo em serviço".(In "Priorities and strategies for educarion : A world bank sec!or
revícw", COIIÍ Rosa Maria Torres, em "o BlOCO Mundial e as Politicas Públicas"; COrtez
Editora. SIo Paulo, 1996, Pâg. 167).

Ora. tais mecanismos que traduzem e materializam a predominincia das variáveis
~ ~elido meramente quamita1ÍVo na educaçio podem até emoldurar estatísticas que se
CtllJam ao upecIO abstraIO dos indicadores de anos de escolarizaçio, número de alunos
freqü~~ escolas etc. Todavia, em contrapartida, aeattelam severos prejuizos .os
~ISIO"""da ~caçIo, aos estudantes e ao pais porque laboram para uma deterioração
linda nwor da qualidade do ensino ministrado às nossas crianças e aos nosso jovens.

. Por~ lado, é de se lIolIt que tais orientações do Banco Mundial que, como se
uunalou acima., destinam..se a upaises de baixa. e média renda»~ vão exatamente na

COIlItlIIIio du diretrizes que, por exemplo, O governo dos EUA busca implememar. A
imprensa noticiou, recentemente., que o presidente Clinton em discurso ao Congresso noIte
americano indicou como meti imediata atingir um máximo de 18 alunos por professor na
edueaçio básica.

Por tudo isso, confiamos no acolhimemo do Congresso à propositura em tel•.

Sala du Sessões. em 11.1 de!~ ;1'1. de 1999.

iJ..t ." V"..;/7
Nel",!" Pell~no '

DeputadO Federal PTIBA
I

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Artigo 2°· Esta Lei enua em vigor na data de lUa publi~ão.
Artigo 3°. Revogam-se as disposições em conttVio.

Artigo 1°· Com vistas a assegurar um padrio de qualidade no enJÍno, deverá ser
uaegurada relaçJo odequada entre o mimero de alunos, o mimero de professores. a CIf!I
horária e u condi~materiais das instituições de ensino.

Parágrafo UlÚCO - Para viabilizar o disposto no caput, os sistemas de ensino, i viSll
das condiçlles efetivameme disponiveis e das características regionais e locais.
regulamentado o disposto neste artigo, respeitado os seguintes limites miximos por
professor, na educação básica:

I·
~ ,11

m·

Educaçio lnfàntil (Creche, de Oa 3 anos) - 20 (vinte) crianças;
Educaçio Infantil (pre-escobL. de4 a 6 anos) - 25 (vime e cinco) alunos;
DenJaÍs níveis e séries - 35 alunos

1ÍTULOVIII
Da Ordem Social

CAPínJLom
Da Educaçlo, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Ar!. 205 - A educaçio, direito de todos c dever do Estado e da familia, será
promovida c incentivada .,ÇODI a colaboração da sociedade, visando ao pleno
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
.........................................................................- , .

PROJETO DE LEI N! 1.521, DE 1999
(Do Sr. Milton Monti)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Altera dispositivos da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro da 1996.

PROJETO DE LEI N2 731, DE 1999
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 53, DE 1999.)

o Congresso Nacional decreta:
Estabelece o número de alunos, por sala, nas instituições de
ensino, em todos os níveis.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 53, DE 1999)

oCONGRESSO NACIONAL dec:retI:
Art. I°O número máximo de alunos por sala de aula, nas Instituiçlles

de Ensino, fica estabelecido nos seguintes termos: '
I - No ensino fundamental 25 alunos, de I" à 4" e 35 alunos da 5" à 8"

séries.
II - No ensino médio 40 alunos
ill- No ensino superior 50 alunos

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 dias após sua
publicação.

Art. 3° - Revogaril-se as disposições em contràrio.

JUSTIFICATIVA

Art. 1° Dê-se ao art. 25 da Lei nO 9394, de 20 de dezlm1bro
de 1996, a seguinte redação:

"AIt. 25. Os sistemas de ensino devem estltb&lecer
como panlmetro para a orgenizaçáo escolar os 38guinles
números de alunos por turma: '

I - na 1" e 2" séries do ensino fundementel, ou etlfPll
equivalente. o máximo de 25 elunos;

fi - na 3" e 4" séries do ensino fundamental ou ettJpa
equivalente, o máximo de 3D alunos.

Parágrafo único. Nas demais séries da eduéIJÇIo
básica. ou etapas equivalentes, caberá ao sistélJlfl de
ensino reapectivo, li vista das condições disponlvel3, das
especificidades doa conteúdos e des caracterllllcu
regionais e locais, estabelecer panlmetros para~ a
relaçáo adequada entre o número de alunos e o profauor
(NR)~

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publk:açAo.

JUSTIFICAÇÃO

Um dos problemas que tem provocado a queda da
qualidade do processo de enslno-aprendizagem é, certamente, o nómero
excessivo de alunos na sale de aula.

de 1999.

Ir!Or/fr
Sala das Sessões, em &•

~-+f~'

Nenhum professor, por mais competente e dedicado que
seja, é capaz de dar a atenção individuai que as crianças pequemls preeisam na
atividades do dia-a-dia escolar. Muitas vezes com grupos de mais de quarenta

alunos, e~ salas ape~das, é forçado a agir massificando o tratamento daqueles
que precisam de CUidados especiais para seu desenvolvimento. Demandas
ElIIpecificas são desconsideradas em prejuízo da seqüência dos trabalhos.

A nova LDB, Lei nO 9394196, coerentemente com oU1ros
dispositivos que se norteam peJa flexibilidade, deixou o tema ·número de alUnos
por sala de aula" para reguJamenlaçao dos diversos sistemas de enllno,
certamente com a expeetativl\ de que, com o cuidado especial que esse aspKto
merece na organização escolar, mínimos adequados seriam estabelecidos pànI
cada faixa etária da edUcação básica.

Lamentavelmente, não é o que está ocorrendo. A relllld8dlt
mostra que turmas com até 50 alunos, nas séries iniciais do ensino fundamerMll,
em escolas públicas e privadas, apertam-se em classes pequenas sem qualquer
chance ao sucesso do processo de aprendizagem.

Tais razões levam-nos a discordar do disposto na LOB,
Propondo que 25 seja o número máximo para tunnas de 1" e 2" série do e/llillO
fundamental, e 30 para as de 3" e 4" série, em prol da melhoria da qualidade da
llducaçlo de nossas crianças.

Pelo exp'osto, contamos com o apoio dos nom. Paléll pera
aprovaçAo deste projeto de leI.

A relação professor/aluno é fundamental para o desenwlvimento do
processo ensino/aprendizagem. O papel.do professor não é de simples
transmissor do conhecimento. É preciso instigar os estudantes à leitora, à
curiosidade por entender os fenômenos da natureza e da sociedade. para
que a escola seja um espaço de critica e não apenas de assimi1açlo de
conteúdos.

A consti..üyão de classe com números de alunos superioIes à
capacidade do professor de conduzir com qualidade seu trabalho vem se
constituindo como uma furma de diminuição de custos esquecendo-se que
a atividade primeira da escola é a formação e não pode ser sacrificada.

Por outro lado, ~os estudos tem demonstrado que os professores,
dadas suas condições de trabalho, particulannente em decorrênl;i'l de salas
repletas estão sujeitos a uma série de patologias que vão desde problemas
com as cordas vocais até profundo estresse, tendo que afastar-se das salas
de aula.

Pesquisa realizada pelo Departamento de Medicina Preventiva da

Universidade Federal da Bahia verificou que as queixas mais freqüentes
ente os professores foram dor na garganta, rouquidão, calo nas cordas
vocais, além de cansaço mental, dor nas costas e nas pernas. As qucixas
qiie estavam estatisticamente associadas à queixa de calos nas cordas
vocais foram: ambiente intranqüilo e estressante, desgaste na relação
professor/aluno, entre outros. Fica evidente que um número excessivo de
aluno em sala leva necessariamente à uma situação em que são
prejudicados alunos e professores. Os primeiros em seu aproveitamento
escolar, os últimos, tendo prejudicada sua saúde fisica e mental e sendo
conduzido a um processo de desgaste em relação à sua própria atividade
profissional, o que se reflete de imediato na relação professor aluno e em
conseqüência, no processo ensino-aprendizagem.

OulI'3S questões, como saIas inadequadas e más condições de
trabalho decorrentes de ontros fatores, também são importantes. Uma
relação professor aluno adequada pode diminuir sensivelmente estes
problemas, com resultados positivos para o processo cnsino/aprendizagem.
Assim, estou segmo que este projeto de lei encontrará apoio entre as
senhoras e os senhores Deputados.
Sala da Comissão, em 20 de abril de 1999
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDÉNACÃO OE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO V
Dos Niveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULon
Da Educação Básica

Seção I
Das Di!posiçõu Gerais

Art. ~5. Sera objetivo pennanente das autoridades responsáveis alcançar
relação adequada entre o numero de alWlOS e o professor. a carga horária e as
condIÇões materiais do estabelecimento.

Parigratb imico. Cabe ao respectivo sistema de ensino, á vista das
.condições disponiveis e das caraeteristicas regionais e locais, estabelecer parâmetro
p.-a lIletldimenlO do disposto neste artigo.

COMlSSÁO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 53, DE 1999
(apenso o PL nO 640/99)

Nos temlos do art. 119, "caput", I e § JO, do Regimento Interno da

CAmara dos Deputados. a SI'. Presidenta detelUlinou a abertura - e divulgação na

Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a

pBrtír de 13 de abril de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

recebidas enletldas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de abril de 1999

Carla Rodri~~deirOS
Secretária

1-IltLUÓRIO

o Projeto de LeI n' S3i99. de autana do IIUSlrC Dcptruldo Professor
L\lizinho estabelece o numero maxltno de alul105. por classe. com Vistas a 8SSCglU'aT um
podtIo de qualidade. na educaçià bUlc" Para as classes de educação infannl propõe o
miximo de 20 cnanças. em creches e 2S cnanças n3 pre-escola. Pnra 05 demaIs níveiS e
senes. o m.XUno de 3S alunos.

Na jusrificaçio desaea :
" Ê quo frente u crescente demanda de vaKtJ.f. certos
nprese",ante:f J II poder público têm sido le1f1ados a

CICImuar os eupeeto.f meramente quanlitallVO.'f em

detrt_ tio< qua/ttativo.'".

A ele foram apensados o Projeto de Lei n° 640199, de autoria do
!JetluUIdo Neltoll PelJellrino, Cóm propootl idêntica; o Projeto de Lei n° 731199, do
DepuiIdoA_Arruda, com propootl semelhante, pois estabelece (l nO de alunos, por

sala, em todos OI niveis de ensino, incluindo o ensino superior c o Projeto de Lei n'

1.521199. do Ocputado Milton Monri, que propõe o máximo de 25 alunos, na I' c 2' séries
do ensino fundamental c 30 alllllOS, na 3' e 4' séries.

No prazo regimental não foram apresentadas emendas.
É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A nova Lei de Diretnzes e Bases da Educação Nacional, em seu an.
25 trata do objetivo permanente das autoridades responsáveis em alcançar uma relaçio
adequada entre o nÓlnem de alunos e o professor, a carga honiria c as condições materiais
do estabelecImento, cabendo aos respectivos sistemas de ensmo o estabelecimento dos

panimetros apropriados.
A Lei não estabelece o nÓlnero de alunos por classe, pois quando

deixa para que os sistemas de ensmo definam a relaçià mais satisfatória, e portanto mais
adequada, é justamente para preselVar as escolhas que devem estaI adaptadas a cada

realidade. Fica dificil quantlficar a relaçio ideal para um Pais com peculiaridades
regionais tão marcantes.

Quando da elaboraçio desta Lei, alguns projetos definiam os
números ideais da relação aluno-série-professor, entretanto o consenso obtido pelos
Parlamentares nas discussões do grupo suprapartidário objetivavam evitar o engessamento
que marcaria um retrocesso no processo de autonomia dos sistemas de ensino conquistadO
após vários anos.

Assim sendo votamos pela rejeiçià do PL n' 53, de 1999 e de seus

apensos, PL 640/99, PL 731199 c PL 1.521199. ,j. .~J

SaladaComissio,eml~ de_i" de 1999 I

/.----=---~<:'l .
'--- ~{'~,
Dêdü.~~

Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto. em
reunião ordinária realizada hoje. rejeitou. contra os votos dos Deputados Pedro
Wilson e Femando Marroni. o Projeto de Lei nO 53/99, e os Projetos de Leis nOs
640/99, 731/99 e 1.521/99. apensados. nos termos do parecer do Rela1or.
Deputado Eduardo Seabra. .

Estiveram presentes os Senhores Deputad?s Ma~sa

Serrano. Vice-Presldenta no exercicio da .Presidência; Celcita PInheIro e Nlce
Lobão. Vice-Presidentas: Ademir Lucas, Atila Lira. Eduardo Seabra. Evandro
MlIhomen, Fernando Marroni, Flávio Ams. Gastão Vieira, João Matos, Jont,Val
Lucas Júnior. José Melo. Nelson Marchezan. Nilson Pinto. Norberto Teixeira,
Osvaldo Biolchl, Pedro Wilson e Zezé Perrella.

Sala da Comissão. em 16 de novembro de 1999

l'iJ,,1AA..i
Deputada Marisa Serrano

Vlce·Presldenta
no exercicio da Presidência

PROJETO DE LEI
N2 66-B, DE 1999
( Da Sra. Iara Bernardi )

Dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexual. de Prevenção das DSTIAIDS
e do Uso Abusivo de Drogas e dá oultas providências.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,
11)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na Comissão de Seguridade Social e Família:
· termo de recebimento de emendas
· parecer do Relator
· parecer refonnulaclo
· emenda oferecida pelo Relator
· parecer da Comissão
· emenda adotada pele Comissão
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111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· emenda apresentade na Comissão
· termo de recebimento de emenda.
· parecer do Relator
· parecer da Comissão

o-Congresso Nacional decreta:

Art. "lo. Fica aiado, nos estabeleCimentos de ensino de plÍllleiro e
sugundo graus dos Sistemas de Ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos
Ml.wticípios, o Prtlgl'BRlll de OrienlaÇiio sexual. de Prevenção das Doenças
sexualmente Transmissiveis e AIDS e de Prevenção ao Uso AbUSivo de
Drogas.

§ l' Os programas de que trata o caput oeste artigo deverão
acontecer oe fonna multidisCIplinar e continua. com, no minimo. de 1 (uma)
hora semanal em C1Bráter obrigatório para a escola e facuitativo para o aluno.

§ 2:'. A eScola detennlnarã. de acordo :::em a idade e as
necessidaoes de cada tunna. quantos meses serão dedicados a cada um dos
contllÚdos do programa.

Art. 2:'. Os Sistemas de Ensino oferecerão Programas de Formação
aos seus educadores. que assim optarem, em caráter continuo e sistemático.
com uma visio multl<liscipli}'lar.

Art. 3'. O Conselho Nacional de Educacão. ouvido os Ministérios da
Saúde e da Educaçàc. elaborara os programas dé que trata esta Lei no prazo
oe SD"dias após sua publicação.

Ar!. 4'. Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

. Ao propor um Programa de Orientação Sexual. de Prevenção das
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS e de Pr"vençào ao Uso Abusivo
de Drogas, busco tronar possivel em nivel nacional. um programa que já é
desenvolvido. através de projeto de orientação sexual aprovadO pelo Ministério
da Saúde. em escolas municipais de várias cidades brasileiras. com uma
abordagem sócio-constnJliva que leva a cnança e o adolescente a participarem
como SUjettos deste processo. Falar de doenças sexualmente transmissíveis e
AIDS (DST/AIDS) e uso abusivo de drogas. mais do que uma discussões
CIentificas. indui falar de cultura. valores éticos. morais e da questão de gênero
que cercam estas questões.

Ecomprovado que a melhor fonna de atuar frente a estas questões
junto as escolas é através de programas especificos e multidisciplinares, que
esteJ8m Vinculados a programação da escola, que aconteçam de tonna
sistemática e contínua e que sejam coordenadas pelos educadores que
tenham interesse e disponibilidade para o assunto.

Pesquisas Indicam que a infonnação, pura e simplesmente, não
muda comportamento. Por isso, implantar nas escolas os programas
especiIícos, multidisciplina_, continuos e sistemáticos é de extrema
importància, uma vez que podem ajudar a ailerar o alto índice de contaminação
pelo HIV ell1nl os adolescentes de hoje. No tocante às drogas. vale o lMStIIO
pressupom. Temos que abrir o leque de discussões. proporcionando à criança
e ao adolescente, que exerça seus dirIIiIl:ls de c:idadio. obtendo tedas as
irIforrnações que desejar dentro de um amplo contexto. Nada adillnla afirmar
que as chlgas são proibidas se não se disallir o que são as drogas, seu
signilialdo cuIturaI e social e suas implicações e conseqúencias. ,

A partir das experiências de várias Organizações Não
Govemamentals que trabalham com estes temas, chegou-se a conclusão de
que o Importante nestas questões é criar um espaço formal e sistemático de
discussão de temas adequados áquelas crianças e os adolescentes. Isto visa
propiciar iI eles uma pOlSibUidade de dlscutlr temas do interesse daquela faixa
de idade e daquelll populaçlio específica, o que às vezes varia de região para
região, ou de escola para escola

A escola é um espaço privilegiado para este trabalho, uma vez que é
neste espaço que as fantasias e incertezas, os medos. os ideais e os projetos,
via sendo discutidos. construidos e compartilhados entre os iguaiS. Dentro
desta perspec:tiva estas ações extraoolarn as salas de aula e envolvem toda a
comunidade escolar, Esta é a forma viável e concreta de educar com
conseqOência. de combater preconceitos, fortalecer a responsabilidade e a
solidanedade entre as pessoas e. em especial, para com os portadores do HIV,
seja na escola. na família ou na sociedade. Além. é ciaro, de promover e
integrar os serviços de saúde e educação no que diz respeito ao atendimento à
saúde da criança e do adolescente.

Necessário se faz esta medida pois, é a partir do interesse do
adolescente sobre detenninado tema é que se pode ampliar seu conhecimento
e auxmar nas mudanças dos comporiamentos de risco,

Mediante um trabalho de inteMlnção pedagógico que informe. mas
também favoreça a reflexão e problematização de temas polêmicos e
importantes. que trabalha também com a compreensão de valores sociais,
privilegie a discussão da questão de gilnero. com ampla Iibendede de
expressão, num ciima de respeito. é que se consegue ir além da aquisição de
inlormaçOes e muder comportamento.

Estes programas tem como principal objetivo po~bililar que
cnanças e adolescentes possam fazer escolhas na área da SllXU8Iidade com
responsabílidade e sem culpa. sem correr riscos de uma gravidez indesejada e
de doenças sexualmente transmissiveis, obrigatoflamente oferecidos pelas
escolas mas. facultativamante freqOentaclo pelos alUnoS.

. Isto posto, di~e da releváncia da matéria. 8spensmos c;lI'lI8r com o
apoIamento de nossos Ilustres Panas no Congresso Nacional para 8 aprovação
do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 1999,

74 "" /"r. /' t...<.. . I
",- ..... " ~......._.\ ."" - ~.

Oeputadil IARA BERNARDI

CpMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI Na 66/99

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgaçâo na Ordem QO Dia
das C.Jmlssões - de prazp para apresentação de

emendas, a partir de 15 de abril de 1999, por cinco

sessões. Esgotado o prazo. não foram recel1ldss'

emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 26 de abril de 1999,

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiUA

I· RELATÓRIO

o Projeto em tela. de auIcfia da i1U11J'l1 DEPI,/TAOA
IARA BERNARDI,~ a criar no ãmbito dos 8stabel.cànlllllol de pIimeio •
segundo grau o "Programa de 0rilInt.açi0 SexuIJ, de Prev8nçIo _

DST/AlOS e de Prevenção do Uso AbuIivo de Drogu".

Tal progmma seria ministrado obrigatoriarnen noa
estabeIec:imenlOs do "Sistema de EnlIino dos EstacIoc, do 0iIlrilll F-" e
dos Municípios" de forma "lIIlilidisciptinar e continua" com CllI1lll~

mínima de uma hora semanal. sendo. elllrB1anlo. tacuItalivB PII/8 os aIlnlI,

Para a consecução desse objeüvo prev6 a rec:idlIIIllm
dos professoms para que possam alIJar dentro dos objetivos~
para a disciplina.

Por fim. comete aos MiOlS1énos aa Saúde e da

Educação la elaooraçâo aos ccmeudos co aludiac crcgrama a ser coado.

Dentro aos prazos regimentaIS não foram aoresemadas

Emendas.
Confonne preceitua o RBg1memo Interno da Casa,

cabe-nos analisar a matéria sob as ótica das competenClas des1e Órgão

Técnico.
É o Relatório.

11· VOTO DO RELATOR

Ante as mudanças observadas nos padJi5es de
moralidade oe nossa sociedade. bem como no avanço 081 çoeoças
sexualmente transmissíveis e do uso e abuso oe dragas 8ntOfllllCllfltes,· é
maiS do evideme que a proposição sob comemo reveste-se de graJlCle
releVância SOCIal e sanitária.
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Desse medo. nOSSO voto é pela aprovação da projeto de Lei
n"1l6 de 19!1Q. com adoção da emenda anexa. proposta no plenário da Comlosáa
dlnnte OS debates. que illC<lll'Ol'O a meu parecer.

Com efeito. dados cotidianamente vlllCUiados noa
órgios de informação dão conta da verdadeira epidemia de gravidezes de
adolescentes. da dissemInação da AIDS e da penetração oas drogas noa
estabelecimentos dh ensino do Pais. ~'lla ComisSão. em dT de ,..,.,..::.. w de 1889.

A introdução de programa especí1ico com o contaúdo
aludido representaria. i~. lIlIl passo imponante pmI uma
adequada orientação de nossa juventude nesses campos que. por vezllS. as
famílias têm tanta dificuldade PIla abordar.

Ressatt&-se o caráter OpUllJVO Que as anvidaOes tenam.
o que cermmna aos pais e alunos a escolha entn! oartlc:oar ou nio do
programa. oe acordo com suas colMCÇÕeS pessoalS. tendo em VIStlI QUe o
assunto é COntrOverso e munas famílias alllda o encaram como tabu ou como
CIlIIlS1ão de moralidade.

PARECER REFORMUI.AOO

I. RELATÓRIO

o Projeto em tela, de autoria da ilustre DEPUTAM IARA
BERNARDI. VIS8 a cri8l' no âmbito dos establIIecImenllls de pnmeirD e MglPlo
IPU disciplina~ de "Progtama de 0riIIntaçii0 Sexual, de "-'\:10
dD DSTIAlDS e de Prevençic de Uso AbUsivo de Dragas".

TlII disciplina seria miniSII'IIda CJIlrill'MOIau-_ nca
.cabelecimentos do "Sistema de Enaino dos Estados. do Distrito FÍIdnI • di»
Municípios" de forma "rnulticliactplinar e ccntinua" cem carga horiria minima de
UINI hora semanal. sendo. entretlIntc. tacultativa para os alunos.

Para a CCI'lSl!CUção desse objetivo prevê a ndclagIm di»
profaUores para que possam atuar dentro dos objetives preceiluadl» pmI a
diEiplina

Por fim. comete _ MinistériOS da Saúde e da Educaçio a

'*boração dos programas da aludida matéria a aer ClUlda.

Dentro dos plllZOS regimentais não fonIm~

Emendas.

Conforme prIlC8i1ua o Regimento Interne da Casa. ClIileonlS
lIIIalisar a matéria sob.a ótica das ccmpet6nc:ias deste Órgão Técnico.

É. o Relalélio.

••VOTO DO RELATOR

~
VC(M? 'j...C

pllli1ldo IVAN PAIXÃO
Relator

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI N"66/99

Suprima-se da ementa e do caput do Art.!" apalavra ·"Abusivo".

~
v~~"r

vanPabaw

, Deputlldo Federal

\

111. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto de
!.li no 66, de 1999, nos termos do parecer reformuiado do relator, Deputado
II/In Paixio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares, Presidente; Laura Carneiro e Eduardo
BarbeIa Vice-Presidentes; Alcione Alhayde. A1merinda de Carvalho, AngeIa
Guadag~in, Antonio· Palocci. Armando Abílio. Arnaldo Faria de Sá, carlos
Mosconi. Darcisio Perondi. Djalma Paes. Dr. Benedito Dias. Dr. ~osinha.
Eduardo Jorge. Henrique Fontana. Ivan Paixão. Jandira Feghah. Jo~e
Alberto. Jorge Costa. José Cartos Coutinho. José Unhares. Lav0I81er Mala.
Lúcia Vânia, Magno Malta. Marcos de Jesus. Osmânio Pereira. Rafael
Guerra. RaimundO Gomes de Matos. Renildo Leal. Rita Camata. SaraMl
Felipe. Sér.l'" ':'õrvaiho. Tele Bezerra. Ursicino Queiroz e Vice~te ca~preso
_ Titularas: ~ Almeida de Jesus. !vanio Guerra. Jutahy JUnior. Ricardo
MalimlÚlo. Saulo Pedrosa E' :,erafim Venzon - Suplentes.

Sala Das Comissões. em 19 de maio de 1999.

?-P
Deputada~
Presidente em exercíCIO

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprima-se da ementa e do caput do Art. ," do Projeto a
palavra "Abusiv,,", .

Sala da Comissão. em 19 de maIo de 1999

--?,c...
Deputada~TA
Presidente em exercício

I
i .AUTO'R;DUtfo'~ PROFESSOR UJIzirmo

~ -cCUtSSÃO OE
: EOUCtiÇJ;O, CULTURr, E DESPORTO

An!e as mudllnças cbservadas nos pzdr6es de~
de nossa sociedade. bem come no avanço das doenças HllIlMnInte
~ e do uso e abuso de drogas entoIpeéenles.é m8is do evidinle que.
I proposição sob ccmenw reveste-se de gnInda retevãnc:ia SOQlII e sani\árlIL '

Com efeilc. dados cotidianamente veic:U!adO& nca órgiaI de
informação dão conta da ven:ladeira epidemia de~'de~_ di
dilleminação da AIDS e da penelr1Içãc du dnl9âs nos estabelee:irMr*ll de
etIIiIIo do Pais. "., ". ,,"

PROJETO OE L.E no

56_f, DE í 999 II

EMENDAN'

f/7' 7

uso EXC:.:.:S:VO o;.. COMISSÃO

!PARilOO I I}F

PT I SP

PAGINA

'\ I;

A iinrooução de u~ disdpj/na es~ib';""" o =-údo'
lIlIcIido _tana. indubitavelmente. um passo Ilnpcrtante pn.uma lIdIquIdi'

otienlaçiodanossa juventude"- CBll1plls que. por 1lez8s. ufamiIiB'tim
lanta ditlculdade para abordar.

'u ·"JEXTO/JUSTlFICAÇÃO

EITEN"O( 5UPRESSIUfl

5uo:ima~s!l! 3 c=:pt'esr:âo n',busivo'. ;:00':.1.:1;;

:0 de lc~ n96ú_h,dp ~.999.

'::::1.90 1'2 do pro)p-
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.. c:q:~:'!!ssão ":t:u~ivc:" ccn:idlJ no lJ:-:'igo ~ ... cc Pl56-1./99 sugere

QUQ 5a ':.>:1Ii~:l OI! a:e.\l~n· ~ o uso OiDusivo .:a :::=::H;la. ===:ament... int~n-

ção CiJ nOi:l:'3 nIlD!''::lO~ gernardi é de preveni: : uao do dro90 •
• bU!iLVO cu nio. ; :::sim ;,. .• l!:J1.:;õJII0S aue cor.'! Ils:.n f!lIIe";:a ttu!=lr••• i.va .5

:arel:lC3 razenoo e:-::I:llsS2: ..se c vErdadeiro eSD!:~':= cua noreeDU .. t,n
~c!nç5c ..H:l il:.::z;:;:-s Jcou:;;;c:: ao elaborar:: oresen':c :::ojeto do leL

Sala c .. COllli!::sia. em 3D de Junnu ':0 ~999

____=::.A::.TA:.- ,I,SSINATURA 'P-'RIJJ,lENTAA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CL:LTIJR.A E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 66-A, DE 1999

Nos termos do art. 119. "caput". I e § 10, do Regimento

Interno da Càmara dos Deputados, a Sr. Presidenta detenninou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para
apresentação de emendas ao projeto. a partir de 24 de junho de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo. foi recebida l(umal emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 04 de agosto de J999

{J"vy~,,\.1;""..
Carla Roarígues de Medeiros

Secretária

I • REUTÓRIO

o presente prO)elo. de .uton. da Deputada J.ra Bernardi "diJp6e

soore 3. cn:lcão ae Programa de Onentação SexuaL de Prcvencão aas DST A1DS e do uso

aDusrvo dt; tl:"ogas"
o programa sera ofereclào em todos os estabeicclmcntOJ de cnsJno

funaamenm.í e :nedID. ae forma muinàlsclpbnar e contmua. com no mtnlmo uma hora
semanal. obnprono pua. a escoia e facultativa para o alW1o. A escola lixara o tempo de
duração de caoa programa. consIderando a ldade e a necesstciade de clOa turma.

Os sistemas de ensInO oferecerão programas de iormaçio pII'& os
seUS professores e o Conselho Nac.lonal de Educaçio~ouvido os Min1Stenos da Saúde e da
Educação elaborara os programas aCima referidos. no prazo mlXlmo de noventa dias.
.pós • publIcação da lei.

Dimibuido • Comlssào de Segundatk SOCIal e Família. re<ebeu

parecer fa\'ofi1\'cJ. com a apresentação de uma emenda que propunha a supressio da
paiavra "abusl\"o' da ementa e do capuz do .An. 10 Esta emcnàa foi adotada pela

Comlssào.
DIsmbuldo a Comissão de Educação. Cultura e Despono. no prazo

regImental recebeu uma emenda. Drenando a su~rc:ssào da cxorcssào ~abus1Vo". no m. J.

do meseme t:>ro)cto.
ê o rciatono

Do ponto de \ista educacIonal consideramos relevante o presente

projeto. A oresceme dissemínaçio de doenças sexualmente t!lIIlSI11íssíveis, jus1ifica a

illClusio de PfOil&IIlu especificos. que informem e orientem nossos jovens.
O alarmame USO de drogas em nossa sociedade. obrillll a escoJa a

responder. imediatamente. com ações c&itmuas. sIstemáticas. que pennitam a
discussio conpanllhada entre proiessores e alunos.

Voramos. pois. pela aprovaçio do Projeto de Lei n' 66. de 1999.
com adoção d:l emenda do Deputado Prof.Luizinho. que propõe suprimir a expreSJlo
"abusivo" do an. I' do pro.leto.

Sai. da ComIssão. emS~ 1999

~~E~R~
Relator • \

lll- PARECER DA COMISSÃO

A cornJaio de EdUCllÇio, CultUrB e DeIpOI'lo, em
reunllo ordll*ia l'lIIIlizllda hoje, aprovou, contra o volD do Deputado AtUa Lira , o
Projeto de Lei n" 6&Nll9. e a emenda aprellll\Ullla na ComIDIO, noa lInTIOa do
..--do ReIIIlor, 1JePWIdo Agnelo QueIrOz.

EItiVeIWIl presentes os senllorU Depliadoa MarIa
E1vIrII PnIIIdenla' CelCIta I'tnhelro •~ 8enWIO, VlCe-Prnldllltal; Agnelo
QueIrÓz, AtIlII ura, GlIIlIo Vl8lnI, Joio Mato.-, JoniVal Lucu Júnior, Joa6 Melo,
~ MaleheZan, NIIIllI\ Pintll. NorllIIItO TeIXlIirII, 0IvIld0 Blolchl, OllYllra FIlho
e Pedro WIlIon.

SIIIa da Comlallo, em 3 ele IlOYeIllbro di 111I

PROJETO DE LEI
N~ 135-A, DE 1999
(Do Sr. Bispo Ro*ipea)

Torna obrIgaI6rIo o regiatro doa caos de deSnulriçIo junto ao Minialério da Salde,
secx-IaI Estaduais e Munk:lp8ls de S3iJde pelos 6rgIos que especifica • cl8
ouer- provlcltncia

(AlI COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DEREDAÇ~ (ART. 54). ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto iniclal

11 - Na ComIuio ele~ lloc:iale Familia:
tanno de rec:abimento da emtndaa .
~ cio RelalDr

• ~ da Comislio

O CONGRESSO :'iACIONAL det:reta:

Ar!. I' - Torna obrigatório o registro de casos de desnutrição junto ao Ministério
da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, sobre OS CllSOI de desnuIri
çio, atendidos nos hospitais, postos de sailde e ClIS8S de saúde.

Plfálrafo Único - Ficam obrigados a fazer o registro e enCllIninbllr plll1l os órglOS '.
• que se refere o e-ptIt deste artigo os agentes de saúde, a direção dos HospilJis'
públicos, Postos e Casas de saúde.
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Art. 2° - Para oregistro, o Ministério da Saúde deverá disponibilizar uma central de
atendimento específica para os casos de desnutrição.

Parágrafo Único - O registro será encaminhado a cada trimestre, sob pena de res
ponsabilidade fimciona!.
An. 3' - O Ministerio da Sailde. por intermédio da Fundação Nacional de Sailde.
deverá divulgar os mdices de desnunição registrados a c3i:la trimestre. bem como
as politicas públicas que estarão sendo adotadas para a superação da desnutrição.

An. 4' - As despesas decorrentes desta Lei correrão ás custas de dotação orçamen
tária do Ministéno da Sailde.

An. 5° - Essa LeI entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Podemos observar que o Governo Federal se esmera em produzir estatísti
cas sobre a pobreza, mnitas das vezes atacando de forma timida as siiãs caiiSas.
Com o presente Projeto de Lei, teremos uma visão real dos bolsõe5 de pobreza na
forma de uma das mais cruéis conseqüências: A DESNUTRIÇÃO.

Com o resultado desses relatórios encaminhados ao Ministério da SmídI:. terá
ai o governo Federal uma resposta pungente de uma das mais covardes endemia
que pode abater o ser humano, A FOME.

Sala das Sessões, em 02 de março de 1999.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 135199

Nos termos do art. 119. caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, ySr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de

emendas, a partir de 15 de abril. de 1999, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 26 de abril de 1999.

(. RELATÓRIO

'. ..... .o projeto' sob anãim.,8Staoorecé à~ pl!llI

. hospaai~.~ de saúde'e casas de saúde notiricarem Os càsos de dMnUlriçio
Pl!ra as .ipstâncillS gll$torllS. do sistema .de $l3~dl\ nas .divef$l3s esfems de

governo.

',,' , . "c, . A~eiPonsai:liijdadepÍl!a noOOcação.htrÚiuida·aos.agentes
de saúde e à direÇão dll'l.Ilnidades de saúde.

• • 'Exi~ que o Minist,m;,'da Saú~ê dispÓnh~de'centrIlÍde

atendimento para os casos de desnutrição. sendo que o registro dos casos de

desnutrição deverão ser enviados trimestralmente.

Reserva li Fundaçio Nacional de 6aúcIe • llIlrigIçIo da
divulgação lrimeslrlll doa índices de desnutriçio e as medidas • _ lIdCll8dII

para revarter o quadro de dlllllulriçAo.

NIo foram apreaentadalem~ no pruo~

11· VOTO DO RELATOR

A iniciativa do i1uatrll Deputado Bispo RodriguM deve ....

louvada.

Na justificativa do projeIo,~ toda _ írIdlllMÇIo

com a fome que essoIa milh6H de braIiIeiroa. 8efltiII*ltO que ..-

integralmente.

Auim, todU as propaatas que ngam candIulçIo 80

combate da desnutriçio em nDUO país daYIIm _ 8MllUd8iI ClllII • maiar

atenção.

A propoaiçio em tala llIlabelece • natiIcaçIo abrigaI6riI
dos CIISOll da d8snutriçiio, prevendo inclusive .-IÇ6M I*IIlII*'l infringir. 1Ii.

NIo fica, contudo. 1'10 campo das Hlat~ \Ial•• 80

obrigar o Ministério da Saúde 11 divulgar lrimestralmenlll. além doa indicas da

desnutrição. as medidas adotadas para reIOIwr" drallllltlc:o probIIIIIL

Dianlll do expoatD. aob • ólica d.~ .......

manifestamos nouo veto pela aprovaçlo do PL 135199.

SaladaComiasio.eml~ de"IM.-o dellt.

111· PARECER DA COMlssAo

A Comissão de seguridade Social e Famllil. em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto di
Lei nO 135, de 1999, nos termos do parecer do Relator. DepuIJIdo Hilton
Baiano.

Estiveram presentes os senhores ~.:...

Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbou e Launl
CaIOeira, Vice-Presidentes; Airton Roveda. AJcione AtI1ayde, A1rnerinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, Ant6nio Palocci, Armando AbIIlo,
Arnaldo Faria de Sá, Darcislo Perondi, Djalma Paes. Dr. EIenedI10 OIM.
Dr. Rosinha. Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique FontMa. Jorge
Alberto. Jorge Costa. José Carlos Coutinho. José Llnhal'll. LldIII Quil'llll.
Magno Malta, Marcos de Jesus, Hilton BaIano. Pastor AmarIIdo, RafMI
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal. RIII
Camata. Saraiva Felipe, S6rgio carvalho. Teté Bezerra. UlIlcIno QUIinlz
e Vicente Caropreso • Titulam; Almeida de Jesus. Antonio Joeqiim
Araújo. Celso Giglio, Colta Ferreira, IvAnlo Guerra. Lalre Rolado.
Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da comissio.'.'.e~ 1Od~' bro de. 1999.

.~".;~ , ';, ' .. '~"'//'
Deputa' . íJítÉsi'

,.. lJitnte .
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PROJETO DE LEI
N!!. 223-A, 'DE 1995

(Do Sr. Fernando Ferro e outros 7)

Estabelece critérios para as liberações. pela Secretaria do Tesouro NaCIonal.
dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte
_FNO. do Nordeste - FNE e do Centro-Oeste - FCO

o Teu constatou de 1990 z 1992, a aosoluta negligincia dos

Banc:s na' prestaçio ce contas dos rlsu1taéoS o::lllracionaii!l e patri:-

mcniéis dos fundos tascectivos, descumorinao inclusive 3 oB'tllrmineçio

imocst.a pela Lei 7.527 Que os 00:ig8 à remessa pllriódica dos :::alanços

auci:aóos dos Fundos ao Congresso Nacional, ~ara rins a. fiscalizaçlo

e c::::n-:role.

Portanto, a.te proj.to de lei. B;:Jresontado na legislatura

passada pelo DSDutado Valdir Ganzsr, procura reverter este Quadro da

irregularidades na execução dos Fundos QUB ri.nda. colocando-os BlZI xeQue

em seul prDpósitos dQ fomento 80 é.sllnvolviJl1unto d•• rUQia.s Norte,

Noroeste li C.ntro-Oeate do Pals ~

,ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54\ - ART 24 11\

1995.

SUMÁRIO

I - PrOjeto inicial

11 _Proposições apensadas: PL's n' 378/9q. 784/95 e 930/95

111 _ Na Comissão de Finanças e Tributação:
_termo de recebimento de emendas - 1995
_termo de recebimento de emendas - 1999
_parecer do Relator
_subsmúlivo oferecido pelo Relator . .'
_termo de recebimento de emendas ao subStitutiVO
_parecer da Comissão
_subStitutivo adotado pela Comissão .

o CONGRESSO N"C:ONAL OECRETA:

Art.1!:! ~ Cons:':':;Jem pré-condições para a efetivação. cela Secre-
taria do Tesoufo Na:::.::nal, dos repasses aos :ecursos aest;r:aoos aos
F.,noc.s Constituciona:'s ce Financiamento c::: Norte, 00 Noro~s:l::!:' :0

Centro-Oeste, ori9ir.ár:'os da fonte prevista no Art. 62 ,1 ::a ~e':' i.S27.

de 27 de .etemOre o. '989:
r - a comorovEçãc oelas instituições financeiras ;'eüe:a.:.! gestoras

1:-S respectivos FunDes. do cumprimento co Disposto no Ar:. ::. oarágrafc
32 , ::Ia Lei n2 7.827. :2 27 de setembro De 1989;

:! .. Que os ce!r::"':5':ratívos a Que 5e ref.ere o íncisc :. e-: ::csí:;ãc
co final Oc mês ante::':: à nova l':'~eraçã:.. =~mDtOVe'" para ===a ;-.J~=C. =
volume ::e rec~:scs 2:::':3::105 :I ... efetivame!"l~e :ot:'loromet:::! -: ~:-a~:::!

!'!lento 005 se~c:es ::c:.. :;vc;s. n..n:a in~e::.:: â 90% C05 :'e:~:5:5 :=:a;.::.,
Ar:. 2Q - E::- :c5: oe :~ten:;ã: ce :~:::e!'é:;lic D::::5 :e:;,.:5:! =:5 :,-nc::

elr. razio ca ;noDser\'â~:':'a aas coc.c;ções ::evís:.a5 r:esté _e:. :~i:5 Sane;;.
Qtstares. !i_naca ã ,;,::~; .. la:.:.oaoe. :5 Ir.!s"l::s se:~o ':'ice:a::s :e.s Se:::~

':.1:18 ao ':'esoure ~•• :::':"G~. ::::::';':':::5 ~one':.a::.amen:e eo"' se .. s .ê.::!H

A::. ,. .... E5:i; _~:. ent:! !'l'l • .:.;:: "'li cata oe S_â ::_:~,;.:a:.ã=.

:'rt. _. - :'!\::;:a-·~~ sE =;.s:::s.:.:;~e! ~- =o"::a:.:.::.

De~ A~~ Ferro.);:~aJ

Deo. =ADRE ROQUE

OeD. C:JH!NGCS =:;,,;TRA

:e:.

:::e::.

:e:.

::ec.

"LEGISLAcAo CITADA ANEXADA PfLA
COOROENAcAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI'

CqNSTITUIÇAo
llEPDBLJCA FEDEIUlTIVA DO BlUlSIL

1988

TlnlLOVI

D.\ TRlDUT,U;.l.O E DO ORÇAMENTO

C.",m'Lol

Do SISTEMA TRmllTARJO NACIONAL

:.':':s S.ne::J" ; •• ter•• COI ref.r:.=e:a f:'unaes. :cnstat.c.! cele ':'::U em

r.:,"'!:••UdltOr1. Clt,:JlllnaCa ::'12 :~tr.:.ul: :. Finanç., :.11 ::1::1lr •• :a!:!.

.leu :trcl.lllaad. :1 n!v',lI oes r.cursos =.cu.~tt..:~UOCOI. :':'llnuo::s "IM

011:;C:'I1:,11.1a.o. p.lo. aancOI.
Ali_ QQ.C:-l!t\. ClU' rtpr•••nta cont:. as exonollia•• .11& ;:IOgU

l.çe•• d••••• r'910•• ;:Iocr'. ao p.ls, e••• Clrát:'c. dos Sances :onsti

:ui .::1• • rronta ao art-1S9,~'f ,"e", da conltitL!~8~gi',"f'd.ral 11 ia Lei

7.B27, d. 27 d. s.t.mDro d. 19"89 c:ue o r.gulafll.ntou.

Iste :C:::u'. :.n::e OIS .. ~úlll.ra .:.::eçu,:,a:lcaCIt:5 :r.:1'.C.S

Art. 159. A UDiio ClIUqIIi:
.•. l-do)llllduloda~doIiIapaIItwlDbre lndIe~da~

.-uezae1Obrc~~ l\lIIIIIU e_porceDlO -1CIUilIIe fcrma:
~. ...aJYimee 1l1li iDtcinlI Ccillco cWc:i-iíGrcalú;ioFI1IIdo di:Panid~ dos
EsIados e do Dístrilo FcdcnI; . . .

•. ._. 11) YiJbe edois illlCillll ecinco d6:i1llOl por celllO ao FI1IIdo de PlInicipaçiodos
Municipios;

c) tr&por celllO, )liraapIicaç10 em JXDIrIlllII de tinanciamenlO ao_rPIO
duIiYO das Rqíiles Nane. No:deIIe c~ aIm'á de lUIS illlÚnúçOes fi·
nmceim de camer fCI1OIlIl. deac:onlo c:om OI p1a1lOl rqionais decIaInvoIYi_.
ficando ISle&Urada ao lCIIli-irido cio Nordeste I lIlIIIcIe dos recursos destinados a
,"zjlo. na (onna que I lei~
..... ' ' ~.; ~ .

. ~ ' .
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LEI N~ i .82i. DE 2i DE SETEMBRO DE 1989 (*)

Rrplamenca o ar:. /S9. I. ;., da Co~tltulC40FedDTl.l. ULftllul o
Fundo ConsllluclOllai d~ Frnanculf"mro do fvonr - FNO. o FUMO
COftSllIUCI01Jll/ dt FlnancUl~'ltodo /Yordatr - FNE ~ O FUMO
Consllluclonol d~ Fmollclomrlllo do C~lIt,."..Onlt- FCO r dfJ Oll'

rrllS I'fOVldrncw

,. , ,. , .
11: _ DOS RECt:RSOS E "PLlCACOES

",,: 6 C COnSll1uerr. 'onl~ de fc:"Unm OO!l FundO\; ConstnU;lonau Oe Ftnan'~

"nt"nl('l do !"'tone. ",",orQe\1e e CentrC""Oeste

: _ ~e, I(In por ~C'nlO) 00 proâu1.o CiI~o do ,m1X)UO soMe renc1l e Oro
•ento\ ae Qu.I&Quer natureza e QCl ImDOSIO SOO~ ttroautos tnC1uStrwu.aeO~. rntrtJue
:"eU: Ln~c. na tOntul QC> ar: :!'9. In:ll0 1. alma c. lU ConsUlUdo Feocra:..

\'1- DO CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTA.~

Art. 20. cada .MtllUdo fllWleCUll federal do carater rOJlOnaI apresenwa. semc>'
'rllmo."•• ao Conselho D.llberatlvo da SUpcnnlendênCl& do desenvolv.me.uo de sua
respectIva resilo. relltono cucunstanCW10 sobre as auVldade:s desenvoiv1d&S e os resul·
tados obtidos.

§ 1~ O exerclClO fUWlCCl'o de cada Fundo eomcidírá eom o ano c:ivil. para fms d.
apuraelo d. n:sulrado. o apresenra;io de rdatOrios.

§ 2~ Deverá .... eonlraw1& auditoria externa. às expensas do Fundo. para emifl·
c:açlo do c:wnprimen.o das dapos.çOes eonstituOloJUl1$ • Iepis estabelccidas. além do
eUme das contas e OUtrOS procedimentos USU&lS de awhta,em.

§ 3! Os bancos Ildmmmradorcs deveria eoioar a Ó1SPOS1ClO dos or~losde flscah·
Úüo competentes os demonstrativos. com POSIÇOcs de fmal de mes. dos recursos. aph.
caçoes e resultados dos Fundos respectivos.,

Oeftro a apensaçlio dos Projetos de lei n"lI 378195 ,

7....' " ,- "" ,. •F "Requerente e, após, publlqUHe. .' t l r
em06/1.D/95

SIOENTE

o Congresso Nacional dec:ma;.,

An. I" A distribuiçio ..,;,. os Estados doi n:<:ur>os do. FWldos

CollSlJlUCíonais do Nono. Nordeste o Centto-Oeste. a que se refere o poragrüo único do art.

6" da L.: n" 7.827. d. 27 de setembro de 1939. sera feita de aeottIo c:oma_e fónnu1L

z. -~~ 1Io Esudo I DO FUlldo COll!lIlUQOllIl da
RoP<> _

a • coe&:ieiu~ 0,50
P• • pOlJUlaçlo iIo~ i
I;, P. - Soamono da Po!JuIoçio doo EJIadoIaa c:ada Rqrio
r, - Reoda 'pu_. do EJlIdo,
f. • lrMno da RI:rllla 'pa'_. do EJlIdo,

~. t • Somar.;.,j,!lO> .,.,;,.". Cll Renda "per upcu" dos Esadoi

....c:ada~

ParaFafo WllCO • Pira oieno do nr"", do FNE poro o Esudo de

\bnu Gcn1s. sera conssdendA •~ di;~ rmnelD, mcJU1d& na ara de alLLlÇio da

S\lllOIlIllend<r>aa do DesaIvolv1memo 00 l'OfO"'•• SL1>ENE o a Rend> "per "JllU' do
Esudo

An Z- Esta Ja cmra em \'TEM a pamr de 30 (tnrrtll dlU apos a sua

An. 3· R.evog.am.se as dJSpoSlçóes em eontrano

, • JUSTIFICAÇÃO

~Q .texto da Lei nO 7827. de ::7 àe setembro de 1989. que
regulamenta. o art. 159. alinea "e'" da CoMtituição Federal. faz.se a distribuição regiona.i dos

recursos dos Fundos ConsútucioOais (3% do,produto da arrecadação do IPI e do IR)

Df. nO P-145/95 Brasilia, 28 de setembro de 1995.

Senhor Presiden~e,

Na. mencionada lei, são alocados 0.6% dos recursos dos Fundos
CODSliruaonais para a Região None (FNO); 1.8% para a Região Nordest. (1':'<"E).
comemplando-se nesta R.giio a Pln. do Estado d. Minas Gerais incluida na área d. atuação

da SUDENE... por ullimo. ü.6~'o destInados a Regiio C.ntro"Oeste (FCO).
Nos termos regimentais I solicito

providências para que tenham t=amitação conjunta os Projetos de

Lei n 2 s 223/95, do Sr. Fernando Ferro e Outros 7; 378/95, do

Sr. Júlio César e 784/95, do Sr. Ildemar Kussler, por

solicitaçào do relator, Deputado Mussa Oemes.

Deputado~a_. --

Presidente

A Sua Excelénc~a o Senhor

Deputado LUÍS EDUARDO KAGALIlÃEs

Presidente da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 378, DE 1995
(00 SR. JÚLIO CÉSAR)

Estabelece cntérios para distribuição entre os Estados dos percentuais regionais dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte. Nordeste e Centro-Oeste.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

I - Projeto inicial

Em- ninhum momento. a Lei nCl 7.827/89 estabelece criténos para. a
destínaçio dos recursos cios Fundos ConstltucionaJs para os Estados que inttmam as

referidas regiões. Tal flltO. ao nosso ver, abre espaço para alocações dos recursos ~ntre 05

Estados inspiradas muitas vezes em critérios pessoais não sustentados no interesse maior
d..... r.giões..

Desse modo. emendemos que a fixaçio de um critério geral. baseado

na fônnula.'aprésentada no Projeto de Lei. tonna mais isenta de injunções políticas a

distribuição dos recursos' dos Fundos Constitucionais. Adema.ís. pela fónnula adotada. do

. Assim. contamos com o apoio dos nobres Parlamentares para o
Projeto de Lei que or,4,apresenwnos.

Sala das Sessões, em ~~do ~kf d. 1995

-:ine-..;, c......
Dep'l[adojv~IO CÉSAR ~

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDEHACAD DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS" CeDI

-CONST.ITUIÇAO
REPúBIJCA FEDERATIVA DO BRASIL

:')988

." ,II - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas

"'-1 li
o\rt. 1~9. A Lmao cn".!!>"

I - do produto da ano::Jóa>;ilJ d<'s .mpos1os sobre rendo'. e.pt!l\emos de Q:I;lIoucr
·lI3om:..o2 e sobre prootlos .ndus\,:,3)'~.:Jdos qlJ3f.'"~ c Sl:le por ~~to na sc!!U,m. lul'lll3
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-)

OI \",ie'e um InleltOS e ClllCO declmos por eenlo ao fundo de: Panlelp:l;ao dos
Estados e do DIstnto fed:,,!. "' "

h, \'''Ie e dOIS '"tellos cc..co det,mos por c.nlo ao fundo de PanIClp.;:Io dos' '
\ 1unlclpl0S.

C) .rés por cenlo. para apltcaçio em pro~mas de: finallClamenlO aosetor pro. ,
dUII\'o das Re~lões None. Nordeste e CentrrKlesle. at_ de suas InslllUiç6es fi.
nancemls de carater re~lolllll. de acordo com O!: plallO$ reSionais de: desem'Olvillle1llO.
ficando asseillrada ao seml-irido do Nordesle a metade dos recursos destinados à
regulo. na forma que a lei estabelecer; '," o"

11 - do prodUIO da arrecadaçio do imposto sobre produtos indUSlrializados.
dez por cento aos Estados e ao Distrilo Federal. plOpOl'CÍonalmente ao \'Ilor das res.
pectlvas exponações de produtos indusuializados. ,

§ I,· Para efeilO de c:ileulo da entrega a ser efetuada de lCOfdo com opm'Í~ '.
no inciso I. excluir-se-i a patcela da arrecadaçio do imposto de: renda c PfO\'CIIIOC de ".
qualqucr nalUreza pencnceme aos Es1ados. ao Distrito Federal e aos Municípios. 110$ I•.
lermos do disposto nos aos. 157. I. c 158. I. •

§ 2.· A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a
\'intc por cento do momame a que se refere o inciso 11. de\'endo o C\'entual excedeme
ser distribuido entre os demais panicipantes. mantido. em reIaçIo a -..o critério
de panilha nele estabelecido.

§ 3.· Os Estados entregarão aos respecti\'os Munic:ipios vinte e cinco porc:eruo
dos'recursos que receberem nos termos do inciso 11. obscn'ldos os c;Rlérios estabele-
cidos no an., 158. parigrafo único. I e 11. ",'
•Art. 160. E vedada a retenção ou qualquer reslriçio i entrep e ao emprelO dos
recursos alnbuldos' nesta Seçio. aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municipios.
neles compreendidos adicionaIs e acréscimos relativos a impostOS,

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

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

LEI N? 7.827. DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

R~6uJam~nl.a o art. 159. Inci.o 1. aJin~a
Co da Constituic.o F~d~ral. lq,ttltui o Fundo
Constir.ucionaJ d~ Fjnanclllltinco. dD Non~
- F..'VO. o FundD Con,tilucJDnal de Fin.".
<i.mento do Nord••u - F!~E • o Fundo
ConStll.UClonaJ de Firzen&lam.nco do Cen·
uo·Oeste - FeO. t' di OU,"5 prDviden·
CJas.

III - Dos Recursos e Aplicacões

Art. 6' Consutuem fontes de recursos dos Fundos Consti· ~

tucionals de finanCIamento do Norte. Nordeste e Centro·Oeste:
I - 3': Itrés por centol do produto da arrecadac*o do imo '

pOSlo sobre rencia ~ pro\'entos de qualquer natureza e do Impos'
to sobre prociulos Industrializados. entre/tues pela I:nl*o. na
forma do alt 159.•nCISO I. allnea c da ConstltulC*o Federal;

11 - ns relornos e resultados de suas aplicacões;
111 - , resuitado da remunerac*o dos recursos momenta'

neamente "ao apilcacios. calculado com base em Indu.dor ofi·
clal.

1\' - con:r:oulCóes. doacOes. fananclamentos e recursos de
outras Orlllens. concedIdos por enudádes de direito ptbhco ou
privado. naCionaiS ou estrangetras;

\' - ciolacóes orcamentarias ou outros recursos previstos
em lei,

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 378/95

Nos termos do art. 119. I, do Regimento Interno da Cãmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinOu a abertura e divulgação na Ordem do Dia
d~ Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 22105/95, por
CInCO sessões. Esgotado o prazo, não :orarri recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comlssãr> em 30 de maio de 1995.

• 'J..L~ _-Lc.ll"',~., leu,;J
ManaIíridaM8gá]iíàe"s

Secretária

PROJETO DE LEI N° 784, DE 1995
(DO SR. ILDEMAR KUSSLER)

DISpõe SObre a dlstnbUlçâo aos tuncos conslltuclonals previstos no anlco 159, inCISO
I alínea ·c". da ConstitUição Feaeral -

IAS COMISSOES DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO IART 541- ART 24 111

SUMÁRIO

I .,. Projeto 'nlC1a1

11 - Nto CÓmlssio de Finanças e Tnbutação
- termo ce recebimento oe emendas

O Congresso l'aClonai decreta

..ut I" FJca revogado o paragraio uruco do an te, da Lei n"

': 827 de:!'7 de sele~o:-o de '989 cassando esse anlgo a \1gorar com o acresclmo oe IreS

P~~IOS assim rec:glcos

"-\rI,6·

~ Io ~os casos dos recursoS previstos no Inciso i deste amgo.
5tra observaaa. a seguínte olstnbu1t;ão

I . um por cento para o Fundo eonsmuclonai de FinanCiamento
da RegIão None;

11 - um por cento para o Fundo Constitucionai de FinanCIamento
:ia Região ~ardeste;

111- um por CentO para o Fundo Constitucional de Financiamento
da Região CeIIIro-Oesre.

§ 2· A aplicação dos recursos dos fundos previstos no parigraio
antenor. nas unidades federadas de cada Remio. seri efetuada de
acordo com percentual que represente o somilorio de .

I - um terço do percentual de panicipação da população do
Estado ou do Distrito Federal na população total da regtão,

11 - dois terços do percentual de pmlcloação do ,"verso da renda
Mr..QMI do Estado e do Distnto Federal no total do ,"verso d.
renda~ d. Região,

§ 3- Os percentuais prcV1slos no paragrafo anImar serio
calculados anualmente pelo Tribunal de Contas da União. com base
em dados fornecidos pela Fundação lllSl1tulo Brasdello de
Geografia e ESlanstlca,"

Parállrafo único. Nos casos dos re~urso~ pr.evi~tos.no inci·
so I deste artigo. sera observada a sellulnte dlstrtbutçlo.

I - 0.6% (seis décimos por centol para () Fundo Consti·
tucional de Financiamento do Norte:

11 - 1.8% (um inteiro e oito décimos por centoI para o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: e

111 - 0.6% (seis décimos por centol para o Fundo Consti·
tucional "e Financiamento do Centro·Oeste.

...........................................................................................................; ..
..............................................................' .

.~.:O Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

, prodUZIndo efeizos a :anlr do pnmeiro día do exerClClO seguinte

~ :t1 Revogam-se as dlSposlçóes em contrano

.n:STmCACÁO

A COnstitUição Federa.! estaDelecc Que 3'. ao ~:,oauEo da

~ das Im~~s:os SOOrl: ProduEos Jnaustnalluaos e s.oDre a RCfkU $ell,,'n apiJeaaos

em~ cc ::-.an(lamemo ao $dor :'l"oaUtl\C' '::.15 regrõcs Sone. \ordeste e

C'cmro-Oesle Itl'l\e\:e suu InslltUIÇÔeS rinInCe:ru ae c.vaIe:' reg20naJ Slo os cnamados

~,'.,HIS":"<lor .." ·,,0 F'o'Ee f CO •
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Por todos esses motivos estamos cenos de que o projeto de lei

merecera o totai apoIo de nossos ilustres Pares.

Primeiramente. o projeto propõe a dIvisão dos recursos em panes

\g\W!i. c~bendo. porta.~.to.um terço a cada região,

-\ fim Oe e'o1taf essu distorções ~ aplicação dos recursos dos

fundos. estamos a~re5entanC10 PrOfeto de let que altera a LeI nD 7827. de 27 de setembro

de 1989

\ '
\ ".\\ \ .........,

• ~ \ I. _ •

OeputadoJLm:MAR HUSShER

1- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer naruTC23. incidente na fonte sobre rendimentos pagos. a qualquer titulo. por

eles. suas autarqUias e pelas fundações q\lc instituirem c mailliverem;

11- cmqtienta poteenlO do produto da a=daçio do imposto da União sobre
a propnedadc lemtonal rural. relativamente aos imóveIS neles situados;

111 - dnquenta por cento do produto da a=daçio do imposto do Estado
sobre a propned.1de de "elculos automotores licenCiados em seus tetntórios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrec:adaçllo do imposto do Estado
sobre OpelllÇÕOS relativas iI circulaçio de mercadonas e sobre prestações de serviços
de transpone interestadual e intermunicipal e de comumcaçio.

Parágrafo único. As parcelas de receita penencentes aos Municípios. mencio
nadas no mciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

1- IrCs quanos. no minlmo. na proporção do valor adicionado nas openÇÕC5
relativas à circulaçio de mercadorias e nas prestações de serviços. realizadas em seus
lemtórios:

II - até um quano. de acordo com o que dispuser leI estadual uu. no caso dos
Territónos. leI federal.

An. 159. A União entregara:

1-do produto da arrCCldilçio d'os impostos sobre renda e provemos de quaiquer
nalUre?a e sobre produtos mdusmali7.lldos. quarenta e sete por cento na segumte forma:

OI vinte e um inteIros e cmco décImos por cemo ao Fundo de Panlclpação dos
Estados e do Oislnto Federal:

bl '1nte e doIS mtenos c cmco décimos por cento ao Fundo de Pantclpação dos
MUDlClpIOS:

cl três por cento. para aplicação em programas de finallClamento ao setor pro
dutivo das RegIões None. Nordeste e Cenuo-<leste. através de suas mstlrulções fi·
nancellas dc carater regIonal. de acordo com os planos regionais de desen,·ol\"lmento.

ficando assegurada ao seml·ando do Sordcste a metadc dos recursos desunados a
região. na forma que a leI estllbelecer.

11 - do produto da arrecadação do Imposto sobte produtos IIIdustnahzados.
dez por cento aos Estados e ao OiStnto FederaL propofCIonalmente :10 '1Ilor das res
pecu''3S c~nações de produtos Industnahz.ados

§ I • Para efello de càkulo da entreg.a a ser efetuada de acordo com o pte\1S1O
no 11lCI50 1. e'tClulToSC4 a paw:la daI~ do Imposto de renda e prtl\'CIItos de
qualquer natureza penencente lOS Estados. :10 015lnlO Federal e lOS Mumclplos. nos
termos do dIsposto nos Ins 15~. L e 158.1

§ 2· A nenhuma umdade federada podera ser destinada parcela supenor a
'1nte por cemo do montante I que se refere o Incl50 11. de\'endo o e\-entual cxa:detI\e
~ dl5lnbwdo entn os denws paruClpames. manudo. em rel~ a esses. o cnttno
de pantlha nele estabelecuio

§ 3 • Os Estados entrep!io aos respecu'"OS Muruclplos '1nte e CInco por cento
dos recursos que receberem nos termos do IncISO 11. obsen.'ados os cnteMos estabele
CIdos no an 158. paragrafo UOJCO. I e 11
•An. 160. E ,-.dada a retenção 00 qualquer restn~ a entrega e ao empre!!D dos
recursos ambllldos. nesta ~o lOS Eswlos. ao 0,5lnto Federal e lOS MumClp,os.
neles compreendidos adICIonaIS e acrescImOS relau,'os a Impostos

de 1995
Oi

Sala das Sessões. em de

Em se2Uida. estabelece que os montantes aplicados em cada

Estado serão proporc'onals a p~pulação e Inversamente proporclOnals a renda per caplla de

cada Estado em relação a regIão a que penence O pnmelro cmerio tera peso um. e o

segundo peso dois.

-\ le:;:~IJ';~O a:Je reçe ;1 ::S~r.:-.JI'.l" aesses f..moos :.:~..u.. r..lO

C"lQU':ol :-af r~e 3::::- .. .l ... ::'"..:1 .::.u regu;)e~ recuaos ~;r.'::.Jenu, por c~tO SU~::':'es i som3

Jos l~n:-uldO) .h C_':: .: ..tf(lS Per outro laJe ~ ::'Icr.:J,:l:e .::as 3~J1C3';Des ':05 recurs.o~

:-ar tS:l~oJ :";J.:' c:c.:~:e .3 norrn..u preest3[)elecl.J~ .. cue t.u. com Que C's Es:acos C~e

sedwn as Ir.sutU:,:ÕC:rt ;estCfas dos funoos selam. n3 pratica oenetlCI300S

Por ultimo. e atribuido ao Tribunal de Contas da União o encargo

de caieular os percenluals de aplicação dos recurSOS dos fundos em programas de

financtamento do setor produtivo de cada Estado e do Distnto Federal.

O projeto tem a clara intenção de proporcionar melhor distribuição

na aplicação dos recursoS dos fundos, corrigindo as distorções hoje existentes. Tem.

ponanto. a ampara-io. principios de justiça redistributiva que foram almejados pelo

constituinte de 1988. e que devem ser observados pelo legislador ordinário.

"LEG,SU,çÁO CITADA ANE>:.A:::A PELA
COO":::ENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.ceOI·'

-CONSTITUIÇAO
1988

................................... l ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••

LEI N~ 7.827, DE 27 DE 5En:MBRO DE 1989 (.)

R~uID'"~"tOo Ofl. /59. /. e. da COlUtIlutçào F6Jtrt/l. lltSlllUI
o Fundo COfJSlllUClono/ d~ FintlnaalMff.10 do Nort~ - FNO. o Fun
tia COltSlltUC'OI1DI d~ FtnDnClamrnlO do Nordrs/~ - FNE r o Fun
do COfUllIUCtOI1Di d~ Finonclomr1110 do C~nl'o--~l~ - FCO t da
.o_ulra~ erowd(ncuu•

Tm1.O V1

CAl'm.'I.0 I

De· S,sn:"" TRlBI"TARIO NACIO'IAL

lU - DDS RECURSOS E APLICAÇÕES

"re 6 ConsllIuem (onle) de re...:urso\ do) fundos ConstlluClOl1::l1S d.: Financlil'
menlO dO Nane. :-"ord~Sle e Cemro·Oe<.te:

I _ 3(1'"" Ilres por eemol do produto da arrecild..c:ão do Imposto sobre rend1 c pro·
~n:o~ de QualQuer natureza c do ImpostO )obrf: NodulOS industnalizado). entre~ues

pela Umào. nJ (orma do Art. 1:$9. inCISO I. ahnea c. aa ConslllulCão Federal;
11 - ,.)~ retornos e resullados de sua.. aphcacões:
1II - o resultado da rernunerac:âo do!> rccursos·momentaneamenle não ôlpllc:..dcs .

.:alculado cem b2~e em mdexador ofiCiai:

SEcio VI

DA RuAJITICÃO /l(S REcEITAS TRlBUT.<Rl.<S

An. 157. Penencem aos Estados e ao Distnto Federal:

1- Oproduto da amclllação do imposto da Uníllo sobte tenda e prllVemos de
qualquer natul'C22. incidente na fonte sobte tendimentos pagos. a qualquer titulo. por
eles. suas aUlllrquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

11 - vinte por cento do produto da arrccadaçio do imposto quc a União msuiuir
no exercicio da competcnCla que lhe é atribuida pelo ano I~4. 1.

....n. 158. Penencem aos Municipios:

IV _ eantrlbuicões. doat;ôes. Hnan":lamenlos e recurSO!i de oUlra~ onr:en). conce·
didIX por entidades de direito puhlico ou pnvado. nadonais ou cstrln~eir.tS:

V _ dotacÕtS orcamentanas ou outrO!i recurso, prevíStOli em lei.
Par3gra(o umco. Sos C:lSO!> do.. recursos previstos no inciso I deSlC: artigo. sera

obim'ada. a scgUtnle dlstnbuic;áo:
I - 0.6", (~IS de4.,mos por cenlO) para o Fundo ConsUluClonal de FinanCiamen

to do Norte:
11 _ 1,811:", (um mtelrO e OitO dcclmo~ por cenlO) p:lI'a o Fundo ConstituCIonal

de Fin3nCl2memo do Nordeste: e

111 _ 0.61'1 (seu. dtClrnos por cemol p:ua o Funao ConsUluclonal de Financlamen
lu do Centro-úcste,
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~n. 7:' As Iibcfações. pela Secretiuia do Tesouro :\aclonll. dos valores desuna.
dl» a cada um~ Fundos OfM InSmUluCb. serão rella50 diretamente em favor das Insti.
IUIÇ~ "n:lncclras federaís de caraler rC!lonal. nas me~mlS daIas e. no Que c:ouber.
)('Jundo óI mnmJ Ilstemallca adoladill na 1rl1n\lerênCll dos rec;ursulo do) Fundo.. de
p&rlM."lpaçio dos Estados. do Otstrl10 Federal c dO) MUnll:IDluS.

Parlirafo único. A Rtt:eua hderallnformara menu;lmente as InsululcOc:" flnan.
c:tlr:n (cdmn, de Clrater rqlonal 01 )9Ulõl dill arre:tldJc;o do Imposto sobre renda c
prO''Cft105i de QU,1!QuC'r n:lCurt'u r da Im~IU ~bre produ,,,~ Iftdu~lm"'líldQ).o ~illor

dI" hberatôb efrluldas ":,lfól c3da fultao. bem cumo 1 rre"l~u de datl) e \;,a1or~

di) J urn) hbc:rac~ Imah;uameruc: o;ub~uenle",

A".I~· Ch funclcb r.oUQO t.k 1'Cftl;\,IU lfI~lJlafla. c:~t..nuo Q) ~Lt~ rl:)ultadCh. ren
dlmCTIla. e orer:l~ de hn.. n","lamcnlCt huc: ... d~ l.Iu"IQucr ··:DUIO ou J:ontnbullo:io. Jn-

~IUW"-"- o InlIXKIO \Obre O"'·f:l1o'o.:!o d\; I,rcLl'llu. lmf'O~lo !oDDr: ll:ntJOI c: pro.. c:nIU) de: Q"btíC
lJUC1 nalureza c: a"'l:Olllnbuh.ÕC'''' Clu riS. I''''SEI) c: r1'iSOCIAl.

"". , .. .It crueno da) In)IIIU'IoOC"o hnan«Jr.ib 'taa") &1.: ..:raltr rt1:'tOlUl_ po(kr~
\Cf rCl)a'-\J&n rrc:uncK~ funckh Cunllllu..lu"~I\ oe Fm;an.:llmcruu w ~ont. ~or·

aftlc c l.c:ntro-Oau: OI bal\tCh nladU4l~ .."nl 1o.lEU.. lGHe le:nlQ C'DtI'Irro\I401 c .. om
,"~IUlur~ UClniM.'1OIWII: ,;dmln"U.sIl\.,1 :lPia... oi r...,IIlUf. em 'tC'l:urlnc:a c: no ~lf"D c:um·
rflI'M'UD Ib\ ~lrC1f1lc."" c: not'ma... C\IJDCl«'ld.,l~. rr"tS:r~m:l'" 11~ l:rNllU f'\Pf'.111C'Jmrntc:
..r~ ..'OI'II n ... llnal~

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 784/95

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. PreSidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
d~s Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 11/09/95, por
CinCO sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 19 de setembro de 1995.

~~~~~'~~1~:4
Secretária

Brasília-DF, Q6 de dezembro de 1995.

Defiro. Apense-se o PL n9 930/95 ao p~ nÇ
223/95. Oficie-se ao Requerente e, apos,
publique-se.
Em Cf / 0;1.. / 96.

Solicita a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei /I ~ 223 e 930,
ambos de /995.

Senhor Presidente,

Como relator na ComIssão de Finanças e Tributação. do Projeto de Lei n"
223, de 1995. do Deputado Fernando Ferro. que "estabelece critérios para as
liberações. pela Secretaria do Tesouro NaCIOnal, dos valores destmados aos
Fundos Constirucionais de Financiamento do None - FNO. do Nordeste· FNE
e do Centro-Oeste _ FCO". requeiro, noS termos dos ans. 1·12 e 143 do
Rel!llllenro Inlemo. se dicne VE.x' delermmar seja apensado ao projeto de lei
do qual sou relator o Proj~to de Lei n° 930. de 1995, do Deputado Paulo Rocha
e outros. que "acrescenla paragrafos ao art. 17 da Lei ~.~27. de 27;~9/89: que
rel!lllamenra o art. 159. inciso I. alínea "c" da ConsnlUlçao Federal (lei que
~tituiu e regulamentou os citados Fundos Constiruciomllsl. por versarem

sobre m.j1l,é;ra-análoga.

.\tencionsamenre.

/'. -r-7•_>.~ / ... j
~eputadO MUSSA DEMES

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado LUÍS EDUARDO
Presidente da Càmara dos Deputados'

PROJETO DE LEI N" 930, DE 1995
(DO SR. PAULO ROCHA E OUTROS)

Acrescenta parágrafos ao artigo 17 da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamenta o artigo 159. inciso I, alínea 'C' da Constüuição Federal.

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) .. ARl',24, 11)

. SUMÁRIO

I .. Projeto Imcial

11 .. Na Comissão de Finanças e Tribulação:
- emendas apresentadas na Comissão (2)
- termo de recebImento de emendas

o Congresso NacIonal decreta:

Art. I" - O art. 17 da. Lei 7.827. de 27/09/89. passa a vigorar com a seguinte
redação;

Art. 17 - Cada tltStItwção línanceira federal de caráter regional
fará JUS á ta:'I:R de admmIst:ração de me 2% (doIS por
cento) ao ano. calculada sobre o palIUllónio liqwdo do
Fundo respecnvo e apropnada mensalmente.

§ 1° - Ficam as msntuições finanCetrllS. admmistradoras dos
Fundos. autorizadas a finnar convênios com os órgãos oficiais
estaduais de lISSiSlência tCcnica e extensão TW'll! a.fim de garantir
os serviços de lISSiSlêncill tCcnica necessários à implantaçio dos
projetos financiados pelos Fundos Coll&tÍtUCioZ18Í5 aos mini e
pequenos produtores rurais e pescadores artesanais.

§ 2" - Fica autorizado o repasse aos órgãos oficiais estaduais de
assistência técnica de até 1,5% (hum e meio por cento) sobre o
valor de cada projeto financiado e efetivamente assistido
por elas, às expensas do orçamento do respectivo FUlldo
Constitucional.
§ 3° - Veda.se às instituições financeiras administradorm:
dos Fundos a cobrança de qualquer valor dos mutuários •
de assistência tCcnica.

Art. ZO - Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação.
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contn\rio.

JUSTIFICATIVA

São sobejamente conhecidas as agrtlIllS pelas q~ passam as
empresas estaduais oficiais de assistência tCcnica e extensão róraI, empresas
essas que representam papel importantíssimo no desenvolvimento de nossa
agricJl1tura,. sem receber, em contrapartida. os necessários recursos
financeiros dos governos estaduais aos quais são ligados.

Com o advento dos Fundos Constitucionais. houve um imenso
incremento na demanda pelos trabalhos dessas empresas no sentido da
elaboração e acompanhamento de projetos financeiros com recursos dos
Fundos. .aproveitando-se toda a capilaridade da rede de escritórios.
fonemente interiorizado5- e a riqueza intelectual de seus tCcnicos.

_Entretanto, não ocorreu nenhum apone adicional de recW'505 â
essas empresas, o que vem lhes causando enormes transtornos de ordem
operacionál. e o que emais grave, trazendo sCrios riscos à consecução dos
objetivos dos Fundos. quais sejam o de contnbwr para o desenvolvimento
económico e social das regiões abrangidas.

Cabe ser ressaltado que o caput desse mesmo art. 17 da LeJ 7.827
Já prevê uma}ax& de administração de 2% (dois por cento) às instituições
financeuas iidpumstradoras. sendo de Jusn~ pOIS. que as empresas de
asststência tCénica tambem façam Juz a valores que, se não cobririD todos 05

custos, ao menos amenizariio os problemas financeiros onundos da
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sobrecarga de tr1Ibalhos demandados pelo advento dos Fundos
Consnrucloll31S.

~
Sala das Sessões, em \... de :..,:: : de 1995.

(:>-'1
/ '
~~C~ ... ,

DepUtado PAULO RO .. -
1 - PT >Y·'

J--""'-'utad~~G'ILNE'-YVIAN.... ·'~ -PA Xé t:/ L
Dep o A ~.- FEtÚ<ÁNoo FERRO

PT-Mf ?T·PE

"LEGISLACAO r'T~.r~ ~.I'''XADA PELA
c.;OORDENACÃQ r:: E:iC'~::'; :..i:.31:;LÀTIVOS·C.DI'

,
IlEllIllllO CELSO DANIEL

Suor~rna-se~ n3 redação

IllIIDO T lf ] r 'a:"
PT ISP~

~§ 1º e ::9'. a expressão ftE:sta_

"ostaduaJ.!:". no

.J U ! ç

<!ntl~C =co _I.::" ;;c~:'~Je.:. .l lnclu!:Do. '('n"-o "'U·~,'J" oossiv da
~~:'lt~C _ S:Dml~:'.'io :..XCCUtl .... C" ,,,."no',:~·~ .... o·u ... : ;.o eJ.~.

..... '" -.., -..,.. '" C.JcLluelr<l. ~nt:::::.,-

:;1 -::'I=':':;!. ;-,,:ocr:::l! :WC :::"c!::~ =--<;'.!:~'.ln':.('~ ,:-"Jl.CC:' .; aqrlcultur<l

'.:'3Z1,:,t.,;1:".:J, _tuanoo <:,n '7 unlC':;Oc~ ·'e::cr<lt:vils. ,Jnoe BS5J.ste tecnl

:,J:=Jen:,e 792 :":11. ';ec:'Dre~ ca C::lcau. dlVO!venoo ,j9.S15 produtores.

Como um nÚr.lero exon!ssJ.vQ desses o:-odutores é assJ.stiClo I

':::L'; CEPLAC. com i ino13nc:.amentos orJ.unaas dos runcos Constl.tuc~o _

'aJ.s~ ;,credJ.tamos ::er necessoirJ..t:I a el:1en:Ja~ '::'.;:l maca a ser dado tra

:amento 19ualit5::J.o ~s emOr~sas 0(i::':'3J.S de ~sslstêncJ.a técnica

'·eder;;u.s'. est:aCUlJ.:.S :lU r:lUnlc:o.oaJ.s~

TÍTn.o VI

DA TRlBlTACÂO F, DO ORCA~n:NTO

C \P1TI1 n I

-CONSTITUIÇãO
REPúBlJCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

I [CIQ <: liIl.l/Dlll

Pela alteração ca redação "dO § 19 co krt. 12, acrescentarr

::o-se • .10 final :::0 oarãçrafo~ o seguJ.nte:

::oooerati uas.

[]lDIl1'1llE

'llIIDO lf1r.',"J""·
Isp\~

[ l umtIII1'Il
[]DIIll:IIlVi

[]1lft!!S\fi
[llllll1lllI\'ll

:mll~.

~rt. '';) .•••••••••• SU013S ~ssoc:'acões

\lDIlllllO

LEI N? 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o aTt. llJ9. inciso 1. alínea
c. da ConstttuIção Federal. instItui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte
- FNO. o Fundo Constitucional de Finan
CIamento ao Nordeste - FNE e o Fundo
ConstituCIOnal de Financiamento do Cen
tro-Oeste - FeO, e da outras providén
elas,

An. 159. A Cmão emregara
I _ do produto da arrceacl.1ção dos ImposlOs sobre rend.1 e pro"emos de qualquer

namreza e sobre produtos mdusmalizados. quarenta e sete por cemo na segUInte forma

ai \,tnte e um mteiros e cmco déCImos por cento ao Fundo de Pamcipação dos
Estados e do DlSlnlO Federal;

01 "mte e dOIS mlelfOS e cmco déCImos por cento ao Fundo de Pamclp.1<;ão dos
Mumciplos;

ci três por cento. para aplicação em programas de fi~anciamento ao seta! pro·
duttvO das Regtões Nane. Nordeste e Centro-0estc. alraves de suas msttlutçoes fi·
nancelras de cãrater regIOnal. de acordo com oS planos regIOnaIs de desenvolvimento.
ficando assegurada ao semI-árido do Nordesle a metade dos recursos destinados a
regIão. n.1 fonua que .1 lei eSlllbelecer:

- ~ - : '! :

.-\rt. 17. Cada instituicão financeIra federal de caráter re·
gional fara jus a taxa de administracão de ate 2% (dois por cen·
tal ao ano. calculada sobre o patrlmÓmo líquido do fundo res·
pectl\'O e apropriada mensalmente.

Paragrafo unico. ~a aplicado dos recursos. as institui·
cões financeiras federaIS de carater regIonal e os agentes finan'
celros credenciados poderão cobrar dei credere compatlvel com
os rISCOS assumidos pelos financiamentos concedidos e adequa'
do a funcão SOCIal de cada tipO de operação. respeitados os limi·
tes de encargos fixados no art. 12 desta Lei.

'-1013)3 Illst.a :::ue :"s aqentes financel:-cs ·ã uérn operaclon!,

:iZo13noo \J 1.A regras ,;.nternas~ :J5 reoasses 005 :unoos Const.ituci.onaJ.s

atro13ués de assoc.:.:ações e ccocerat.J.vas, essa e!:lenoa visa tão somente

:-eforçar s.ua l.egltimlcace. OI! uez :;ue é funoamen<;al a agregação dos

"I1n:. 2 peouenos C:-Oduto;:es t"uraJ.s at.raués dessas assocJ.ar;ões e COD

;Jeratiuaas, Que terão suas atuo13ções reforçadas com a s~ste,"áti:::a de

:eoa.sses :Jrevlst .. nessa emenrla.

'::; / :: la '5
.."

PlIIJlDTlI
/'1',____-".:-:v:....::..'-~" - --I
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PL 02250 1996- Dispõe sobre a .xigênci. d. responsáv.llécnico nos
estabelecimentos de comercializado e depósitos de produtos agrotóxicos
seus componentes e afins.

PROJETO DE LEI N° 930/95
PL 02336 1996- Dispõ. sobre a obrig'loriedad. da realizacio de avaliacão

periódica de saúde e análise laboratorial para trabalhadorM expostos a
produtos agrotóxicos seus componentes e afins.

Nos termos :::: E;-: 119. I co ReaU71ento Interno da Câmara dos
tJeoutaaos, o Sr P:"9sloer:~g. cetermmou a aoenura ê :lIvulgação na Ordem 00 Dia das
ComIssões de prazo oara sc:-esemaçáo ca emencas. a partir de 04/10/95. ;:::::Jr CinCO
sessões. ieneo. ao seu t~rr:11r.:l este orçáo téCnicO re::eCldo 2 emendas.

Sala da C::::mssáo. em 16 de outubro De 1995.

'~
rv1ana LInDa Mabalhães

Secre!anà

PL 02690 1997- Ah.ra a L.i 7802/89 para .cresc.ntar parágr.fos ao anigo 13
estabelecendo o usuário do agrotóxico devera apresentar no ato da
aquisicio do produto juntamente com o reeeituário agronômico
documento que o credencia como aplicador objetil'ando reduzir o risco
grave de intoxicacão e de morre.

PL 02691 1997-\'eda li produeio o transporte o armazenamento a
Comercíalizaçio a propaganda comercial a utilizacão 1 importacão e
expoMacào de agrotóxicos e dá outras providências.

.e . 991, ::) Sr. ?resJ.:ien~e de~er!'anou a abe:':-.:=a e ãi·..ulqac;ão ::.a. Or::e:::

:i::tara ::cs :e;=:.:,::!.;::cs, .al~e:2dc ;?elo ar':.. :'9, :, da ?esol:.:.;.io :-:.9 .:

do Dia ãas CornJ.ssões ce prazo para apresentação âe emendas. par-

PL 031-- 199"- "'lt.ra o aniao 31 da L.i 8078190 que di'põ. sobre a prolecio do
consumidor e dá outras pro\'idênciaSo elÍ~indo a colado de instrucões de
uso r instalacão na ofena e apresentlcio de produtos e sen'iços.

PL 11.l428 1998- Dis~ sobre 05 planos de beneficios da Prt\ idéncia ~ocial e da
outras pro,'idenciu.

PL 64822 1998- Institui o Programa de Garantia de Renda familiar míníma
para famílias de trabalbadores do semi-irido brasileiro.

PDC 00698 1998-R."Olla .nigo do Decr.lo 2615198 que regulam.nta o s.r\'ico de
radiodifusão comunitária_

PL 02701 199"7· Dispõe sobre 05 sen'jcos de tele,'isão comunitária.

PL 02903 1997- Determina segredo de justíca nos crimes sexuais,

2S / O.; .. 95 ' por c~nco sessões. :::sgotaão o prazo, :-:,io fora:n

::=5 ':.e::-::c:; ':'::: ar':.. ::9. =.:l;:'~':.. _. io F.e<;::.:::er:,:= ::::.e:::=

t1.r de

receol.das emenda.s ao proJeto.

':'e ie Salas das Sessões. .m 02 de março d. J999

.,~~~.;:
D.puUldo Federal

PTIPE
Defiro. DO' tmDO. do art. 105. PlI'Íp;I1fo Uniu. do JlIeD, o
dUIl"lJU"'IIIl=< das se~" ,proposiç4es: PL's: '223195,

'437195.584195, 1150195.1723196.1902196. 2250196;23361!16.
~2690197. '2691197, '2701197. '2903197, '3177197. '442BI9B.

482W8. PDC 698198. PFC53196. ~-se.
~\:vi l

FmOQ/C~ ,qq '~EÍm.
tUO ~r. l'ernanoo terro)

Requer o desarquivamento de proposições

Senhor Presidente:

~os termos do arl.IOS. parágrafo único. do Regimento Interno da Cimara dos
Deputados. requeiro a \ '.E12. o desarquÍ\'amento das proposieóei. a seguir
relacionadas. que são de mánha autoráa:

PI: 00223 199~ -E.srabel«e cr;ré'ri(}~ plra ali liberacões. pela Secretaria do
Tesouro :'iacional. dos '"alores destinados aos fundo~ constitucionab.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

~.ROJETO DE LEI N° 223/95

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
ComISsões de prazo para apresenlação de emendas. a partir de 12104199. por cinco
sessões, Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto,

Sala da ComIssão. em 19 de abril de 1999.

~ti
SecretárIa

Pl. (HM3'" 199~ \Iodifica a Lei ""a2'7.'89 que rt2ulamenul (J In120 1~9 inciso I
AUneJl r- da (onsfituído ferler:il QUI.' In5mU) U!Io Fundo,,"

( onstltuclOnal!lo- f'Q:FI'OR e F('O. [da outra\ pro\idênclu.
/. RELATÓRIO

PL tJOS8-l 1995- AII.ra a red.cão dos anigos I .2 da L.i 9{\.l8'95 que lorna
obriltatória li elisténcia de instrumentos de meilício de peso nos postos
rt\'endedores de gis liqüefeito de petróleo para uso domêstico.

PL 01150 1995-....II.ra os parágrafos 2 .3 do .nigo 23 da L.i 8159191 que dispõe
sobre a política nacional de arquh..os públicos e pril'ado5 e dá outras

providencias.

PFC OllOS3 1996 - Propõe que • Comi..io d. D.f... do Consumidor • ~I.io
Ambiente e ~Iinorias fiscalíze o ~lini5tério da Agricultura e do
Abastecímento. o "linistério da Saúde. o ~lini5tério do Trabalho. e
""r,;,!'J" ltol)bre o uso de agrotóxicos.

Com ..1 100Ct;;lI1\3. em ~ptg:r::lIi:, rrelend;:m \1~ nohr~s \Ulores
,:slahl:ic~.:r cnl~no:, r:lI':l ~ !:h~rac;jo dI.: recursos dos runào~ l"onSlllUClon31S J~

;-mancl::IInt:nto das Rt:;'10~::i '<:orie. '.ordr.:sl~ e ('t:ntro-\ ·'~Slt: P:uucuiarrnl.:ntc,
'lucr-'c c"glr. i'ara ~uc "" liberações ;CJaIn efeu\a,;ios. ~ compro\acão da
~presentaçiio Jos JemonstraU\'os de aplicação dos recursos JIlterrormente
repassados. com poslcão de tina! de mês. 110S termos do ~ }", ,;ia art, :0. da LeI
n· ~ 8i::89. ,endo necessono que essa aplicaçào ultrapasse" percentual dc
noventa por cento do total transferido. Prevê ainda o projeto que. se forem
reudos. os recursos de\'am ser liberados tão logo seja cwnprido o requisito
acima descrito,

1996-1nstitui o Programa de garantia de renda familiar mínima para
t:lmiiias de trabalhadores da agroindústria sucrollcooieira.

PL 01902 1996-Regulam.ata o artigo 8 inciso m d. Con.tiluiçlo Fed.ral que
Institui. figuro "juris" d...bsdtuiçlo pr.....u.l.

Por tratar de materia sunilar e. nos termos rel!lmentais. três ourros
projetos foram apensados. quais sejam: o PL n· 930/95_ 0- PL n· 378/95 e o PL
nO 784/95. respectivamente de autoria dos Deps. Paulo Rocha e outros. Júlio
César e Ildemar Kussler.
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o PL n· 930195 pretende autorizar as instimicões linanceiras
administradoras dos mencionados Fundos a fmnar convênios com órgãos
oficiais de assistência tecnica e extensào rural. para implantaçào dos projetos.
Além disso. veda a cobrança de !ao<as dos mumários a timlo de assistência
têcnica.

Já o PL n' 378/95 tem por objetivo estabelecer critérios para a
distribuição entre os Estados dos percentuais regionais dos Fundos de
Financiamento. por meio de uma lõnnula que leva em consideração a
população e a renda per capiUl de cada Estado em relação ao total da região.

Finalmente. o PL n° 784/95 tambêm tem por tlnalidade a instimição
de critérios de distribuiçào. com a diferença que. neste caso. são fixados
detenninados percentuais para cada Fundo. Já no caso do percenmal que
caberia a cada Estado. um terço seria decorrente da panicipação da população
no lotai da região. enquantO os restantes dois terços resultariam do cálculo do
inverso da renda per caplla.

A matena tOI distribUlda para a Comissão de Finanças e Tributação.
que deve dar parecer quanto a adequação linancelra e orçamentaria e quanto ao
memo da proposta e para a Comlssào de Constlmição e justiça e de Redação.

Abeno e esgotado o prazo regImental de CinCO sessões. 50 foram
apresentadas duas emendas ao PL n° 030;95. ambas Je autona do Dep. Celso
DanIel. que têm por oOJetl"o mclulr qualquer entidade "licml de asSIstênCIa
tecmca, além das assocIações e cooperam as de produlores rurais. entre aquelas
,",UC pod~m tinnar ~l'n\'émo:i ~om as InStttull;Õ~S tinan.:~:r:1s

11· VOTO DO RELATOR

A matena tratada nos projetos em exame reiere-se. em pnncipio. a
aspeCtOS de narureza diversa da orçamenuiria voltada que é essencialmente a
estabelecer nonnas para a aplicação dos recursos destinados aos referidos
Fundos. quando muito adstritas aos limites de distribuição de recursos entre os
Estados beneficiados ou. até mesmo. entre Fundos. não acarretando. por
conseguinte. nenhum acréscimo á despesa orçamentaria. Em nossa opinião.
portanto. não há por que opinarmos sobre a adequação ou compatibilidade
orçamenuiria e financeira

Quanto ao méritO. por outro lado. há muito o que se dizer.
Consideremos. em primeiro lugar. o projeto original. que impõe restrições as
liberações baseadas na prestação Je contas dos recursos anterionnente
transferidos. Ora., nada mais sensato do que se exigir a demons~ da boa
aplicação dos recursos para que se façam novos repasses. E mesmo
surpreendente que isso não tivesse sido feito até hoje, deixando a aplicaçio de
recursos tão vultosos ao sabor das conveniencias do momento.

É tambêm de se elogiar a exigência de que a aplicação anterior atiDja,
no minimo, noventa por centO, antes que outra transferência se faça. Se nio há
projetos suficientes para os recursos já transferidos. também não há razIo pca
repassar ainda mais dinheiro, que quase cen&mente não produzirá qualquer
IIOVO resultado. enquanto outros Estados têm carencias já materializadas em
projetos. apenas esperando os recursos.

Quanto á autorização para as instimições linanceiras liImIrem
convênios de assistencia técnica. seja com órgãos oliciais estaduais (como quer
o PL n° 930/95). seja com outros órgãos. associações e cooperativas (como està
previsto nas duas emendas apresentadas l. nada temos a opor. Todos.sabemos
que uma das maiores dificuldades de implantaçio de proJeros de
desenvolvimento em regiões de maior carência educacional ê juswnente a falta
de serviços de assistência técnica e extensio rutal. É. ponanto. do interesse das
próprias instituições fmanceiras fornecer também os instrumentos pa
viabilização econômica dos projeros rmanciados.

. Em relação ao estabelecunento de cntenos fixos para a distribuiçio
dos recursos. somos obriilldos a discordar das propostas ôIpt'C$CIIIIdas.
De\"CIIIOS lembrar que os recursos desunados aos Fundos ConsulUCionais dc
Financiamento Jestmam.-se. em pnmetrll e .ultima instincia. ao
desenvo\\'Ímento regional. o que sillllifica dizer que as COlTCSpondentes
aplicações de\'Cm estar baseadas no principio do fomento li atividade
CCOIIÕII\IC&. por intermedio de proJctos cUJa \"IBbilidade tenha sido concreta e
objetiVllllCllte provada

Os percenmaisde populaçlo e in~ da renda prr capila sIo, é
claro, exce}entesind~ $Obre a silUl,Çlo sóciMonômica de deIermiDada
rqiIo e lIio nos restJ. dúvida de que eles devem ser ievIdos em c:oasiderIçIo
na repaniçio de recursos destinados 80 çusteio <W ações goveJJIIIIICOt8. M.
isso é exataD!Cnte o q~ a9mtece com os I:CPIISSCS dos. Fundos de Participaçlo
dos Estados. No caso ,dos Fundos Constitueiooais, no·entanto, que tam por

objetivo estimular o desenvolvimento econômico. deve-se privilegiar o
pPncípio do maior retomo possível.

Diante do exposto. nosso voto é pela nào-implicação da matéria em
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas. não cabendo a este
ó~o técnico .real~ exame de adequação fInanceira e orçamentária dos
Projetos de LeI NO 2_3, de 1995, seus apensos e emendas. Quanto ao mérito.
votamos pela aprovação dos Projetos de Lei N° 223/95 e 930195. bem como das
duas emendas apresentadas a este último. nos tennos do Substirunvo em anexo.
e pela rejeição dos Projetos NO 378/95 e 784/95. .

SaladaComíssão, em «:"1 clL ~Li:.~~ cI.~ 19q9

C~O-~
Deputado BETINHO ROSAÔO"

Relator

Substitutivo ao Projeto de Lei N° 223, de 1995
(apensos os PL's nO 930/95, 378/95 e 784/95)

"Estabelece cmerios para as liberações. pela
Secretaria do Tesouro :-':aclonal. dos valores
destinados aos Fundos ConstituCionaIs Je
Financiamento do ~one - fl'O. Jo :-':ordeste 
FNE e do Centro.Qeste - FCO··

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

\n.•0 Constituem pre-condições para a efetivação. pela SeCrel:lIla
Jo :rescuro "acIonaI. Jos repasses Jos recursos Jestlnados aos rundos
COIIStlmCIOnals de Finànclamento do ~one. do ~ordeste c do Centro-Oeste.
ort!!inanos da lonte prevista no art. 6°. inc.!. da Lei n' 7.827. Je 27 de setembro
Je 1989:

I - a comprovação. pelas instituições fmanceiras federaiS gestoras dos
respectivos Fundos. do cumprimento do disposto r.o ar!. 20. § 3". da Lei n°
7.827. de 27 de setembro de 1989:

li - que os demonstrativos a que se refere o inc. I. em posição do
fmal do mês anterior à nova liberação. comprovem. para cada Fundo. o volume
de recursos aplicados ou efetivamente comprometidos no rmanciamento dos
setores produtivos nunca inferior a noventa por cento dos recursos totais.

Art. 2° Em caso de retenção de liberação dos recursos dos Fundos em
razão ~ inobservância das condições previstas nesta Lei pelas instituições
finanCCltaS federais gestoras, sanada a itregularidade. os recursos serão
liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional. corrigidos monetariamente.
. Art. 3° O art. 17 da Lei n' 7.827. de 27 de setembro de 1989. passa a

VIgorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Cada instituição 11nanceira federal de

caráter regional fará jus á taxa de adminisrracão
de até dois por cento ao ano. calculada sobré O
património liquido do Fundo respectivo e
apropriada mensalmente.

§ I° Ficam as instituiçÕes fmanceiras.
adminisrradoras dos Fundos. autorizadas a frrmar
convênios com órgãos oliciais de assistênCia
técnica e extensão rural. a fun de 2arantir os /
ServIÇOS de asSistência lecmca nec'éssarios a '
implantação Jos proJetos finanCiados pelos -:
Fundos COnStlmCIOnals ao minI ~ pequenos
produtores rul1llS e pescadores arresanlllS. ,uas
associações e cooperam·as.

§ 2· Fica autonzado o repasse aos ~ãos
oficiaiS de asSlstencia lecmca Je/rec~os
onundos do respectivo Fundo ate o liníue de um
e meio por cento sobre o ,a!9r/de cada prOleto
linanclado e etetivamente asSistido por elas. .

§ 3" E vedado Uli'lnstlmições 11nancelras
adminisrradorllS dos Fundos a uobrança de
qualquer "\ alor Jos muruarios, a., utulo Je
assistencla lecmca .'.,' .
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Art. ~o ESllIlei entra em vigor na dalll'da sua publicação.

Salada Comissão. em .,<;'1 .~··_L :.._tc~.

1
(ti

DepUllldo BETINHO ROSADO '

Relator

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 223/95

Nos termos do art. 119, 11, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e .divuigação na Ordem do Dia
dn ComisSóes de prazo pera apres8l1tllção de emendas. a partir de 20110199, por
cinco sesSóes. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas ao substitutivo
o!erIIcido pelo relator.

Sala da Comissão. em 27 de outubro de 1999.

~
Secretáha

'" - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em r"união ordlnáha realiZada hoje.

concluiu, unanimemente, pela nia implicação do PrOJeto de Le. nO 223195, dos PL's

nos 378195, 784195 e 930195, apensados, e das.~ndas Cóm aumento ou dIminuição

da receita ou da despesa públicas, não cabeÍldo p(onunClamento quanto li
adequação financeira e orçamenlána e, no mento. pela rejeição dos PL's nos 378195

e 784195. apensados. e pela aprovação do Projeto de Le. nO 223195. do PL no 930195,

apensado, e das emendas apresentadas a este último. com SubstitutiVO, nos termos

do parecer do relator, Deputado Belinha Rosado

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Vecta· Crus,us, Presidente; Max

Rosenmann, Rodrigo Maia e Armando Monteiro. Vice-Presidentes; Belinho Rosado,

Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, José Aleksandro, José Ronaldo, Manoel Castro,

~ Rigotto, Milton Monti, Pedro Novais, Antonio Klindir, Custódio Mattos, José

MiNlio, Manoel Salviano, Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Basilio

Villani, Fêlix Mendonça, Evilásio Ferias, Marcos Cintra, Antônio Jorgé, José
Lourenço, Eunicio Oliveira, João Henrique, Jurandil Juarez e Luiz Cartos Hauly.

Sela da Comissã/~ ,.de. nnoovveemmorzbro,""de 11:999.

~
! eputad8 Veda Crusius. .

Presidente . '

Art 2' Em caso de relenção de Ilberaçáo dos recursos dos Fundos
em razão da InobservânCIa das condições preVIstas nesta LeI peles instrtulçães
fin.-u:eiras fedarais gestoras. saNda a .rregularidade. os reClJ1SOS sario libe1acIos pela

Secretaria do TeSOlXo NaCIonal. corngldOS monetBriemente.

Art. 3° O art. 17 da Lei n" 7.827. de 27 de setembrO de 1989, passa

a VIgorar com a seguinte redação:

"Art. 17. Cada instituição financeira federal de caráter
regional farlÍ jus é taxII de administreção de a" dois por eenlo
ao ano, calculada sobre o patrimànio liquido do Fundo
respectivo e apropriada mensalmente.

§ 10 Ficam as instituições financeiras. administradoras
dos Fundos. autorizadas a firmar convinios com órgios
oficiais de assist6ncia tecn;ca e extensio noJ, a fim de
garantir os serviçoa de asslS~neia técnica llKeUários à
imp!w'ltação dos projetos financiados ~ Fundos
Constituc:ionais ao mini e p&quonos produtlX'H rurais e
pa~ores artesanais, suas asllOCÍlIÇÕlIS e cooperativas.

§ 2" FIca autorizado o repasse aos órgioa oIieiaIs de
assist6ncill téenica de recursos oriundos do respectivo Fundo
alt o limite de um e meio por cento sobre o valor de cada
projeto financiado e efetivamonte assistido por elas.

§ 3° É vedado és instituiÇÕllS financ:eires IIdminiIlrado
ras dos FUndos a cobrança de qualquer valor dos lI1UtUirios a
lltuJo de auislllneia técnica. .

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data da sua publicaÇio

Sala da comlSsão~~-:10 de novem~ de 1999.

../t;;i~
Deputada VeDA CRUSIUS

Presidente

PROJETO DE LEI
N! 2S4-A, DE 1999

(Do Sr. Rubens Bueno)

Aitera lispoeítivo de LlIi no 8.913, de 12 de ~/ho de 1994. que disp6e aoIn a
l1UIidpIIIlzação da merenda eecolW'.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)
-ART.24,U)

SUMÁRIO

- Projelo iniciei

11 - Na ComieeIa de EducaçIo, CWbn • Deeporlo:
•Ienno de raceblmento de ernencIM
·~ do RAIIaIor
·~da CornlNIo

SUBSTITUTIVO ADOTADO· CFT oC.....-NacIouI decftla:

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

"Estabelece critérios para.as liberaç6es. pela
Secretaria do THOUID NEional. dos valores
destinados aos Fundos Constitucionais de
FInanciamento do Norte - FNO. do Nordeste • FNE e
do Centro-Oeste _FCO. OO

~~ 1°-01fL t°daLein'S.913,deI2 deju1hode 1994,~
a \'ÍfllIW COIIl a~ redaçio:

"Os l1lC:tIrSOS coasipado& 110 oo;amemo da UniIo, dOIliDedos a

~
ele. ~.escolar"" ~m_ de educaçiD pri-escalir. de

. /i*-i, ....... e~,~ npusados, '!III pucelu -a,_
Eadas, &o DIIlriIo FedeIaIe _ Muaícípilis."

Ar!. 11 Constitu'tm pré-col'idlçóes para a efetivação, pela Secr8lllria . "
do Tesouro NaCIonal. dos repasses d~recursos destinados aos Fundos cClnS;!ilé6onals An. ".. - Esla lei - em vi...da dsla ele sua publicsçio.'
de Finaneiamento do Norte, do Nordeste e ciõcentro·oeste. ongrnlÍrios da fc/lte orevista
noarl.6". inc. I. da Lei "'7.827, de27desetembro de"l96il. .. _._/

J • a comPl'QVação. peJas .nsntuições financetras f_s gestoras
dos TflQ8dIVOS Fundos. do cumprimento do dISPOSto no art 20. § 3°. da Le,"'; 82; de

27 de setembro oe 19!19.

11 - que os demOnstrll1lvDs a QUIl se relere o me I. em postção do

f.naI do mU amenor li nova liberação. comprbvtm.· para cada FundO, o VllIUme de

recursos aDlJCaClos ou efetivamente comprometIdos no final1Cl~ dos Hlens

lJRlClUtrVOS nlMlCa Infenor a noventa por cento dos recursos lotaIS ". /

. , . A leiqúe displle sàln allllllliciplIiuda D.nada eecoiar
noIirHi, _ "'ilrt.·lo,,,80~ de Wdlu deáIaduIO~'"
l1181!11da"em ..,.rj"_". cleecklcaçloprHlCoIIu delllliJló ilmd.,.,....' ":'.

" 'Na lei ele DirwaÍras • Ba- da Educaçio (Lei rt 9,394, ..;; 2ó
ele 1996) Wilaàsque o 1lIiaOimlaaiI,'0~ • o lDidio ..
~ o que dqlIomaJlpl c10Ima áe'rejm!jipp (azt21;1).

".;
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No CU<> especilko do eDSÍ1lO timdameIIlaI e do módio, I

mesma lei admite a lIllIIUU!DÇio de cursas e exames supletivos (An. 38, o que, 110

ClIO do 0IllÍD0 ljuylamemaJ Je olõreceria para os lIllÍOrIS de IS lIIOS.

E.- CUlIO fimdamenIal compteeIIde u 8 Jéries do chamado ~1"

lllZI", em que Je lIIlIlriculam criaDças a partir doa 7 IDOS de idade e até os 14 lIIOI,
em média. CIaro atá que para aqudes~ Dia pudaJm se lIIllricuJar _ c:unos
nu idIda aqui iDdícadas, COCÍIIe, por lei, a obripçIo de que a oIes Je olinçam c:unos
supletivos, Dl furma como, aIiía, já temos hoje, ainda que quue eoa:lusivamoIII Dal

ZOIlIS mbanas.

A ateS eutlOl mplelivDs, de I" ou r grar, Iljam o
limdamaJIal e o de lIÍWl1 médio, '" dirisem 1Ddos os que, la ipoca oporIIlIII, Ilio
pudoram illiciar .... estudos Ijn!amemaia ÜID _ por uma oirie de ,az15ei,._
u quaia u mais <lIICllIIIndas do a taidêDcia em ZOIlIS nnis deIpmvidu di acoIu,
a llClCaIidade de auxiliar a Dmilia 110 uac.Ibo diário e, úlIimo mu Dia lIIIlIIOI

ÍIDpOIIlIIIe, a mudIDça para locais onde exisIem CODdições =oIaIa mas o
lIllolooco:ln já ulttapaacu a idade mixima indicada em lei, idade que, Illl ClIO do
0IllÍD0 Ijuy!amemal, se mede I partir de IS lIlOl. E' ate""llllllmll!le, idIpossivel
DOIlIf, jáademmu O lIIlIDdo do ttaba1ho, seja o timDaI, seja o informal

Que se prereade, eDlIo com a modificaçio proposll para o já
.melICÍOIIldo diploma legal?

P~ obserwr, em priDcípio, que a 1egiaIaçio COIICerllODIe á
memJda escolar refere.te apeuu I estabeIocimenlO de eBSiH fJuIcIaIIIanal, aem
&=r quaIqu",. disIiDçio = o limdamelnal J'eI1Ilar. inscriIo 110 li!. 21, I, e o
SlIpietívo a que se refere o li!. 38, IOdos dispositivos da Lei n" 9.394, de 1996.

Sucede, DO eoIIDlO, que os estabe1ecimemos de lIIIIiDo oãc:ial e
de Divd fundamemal deciàiram &=r _ dislinçio, ofmcemlo I mo.eadl'lpelas
áquelu crianças e adolescemes que frrqüenwn o CIIIIO Iimdamemal rosWr,
lllInDlImeme oferocido DaS escolas dita primárias e em boririo mamtiDo ou
wopeniDo, quaDào os supletivos, em sua grande maioria, fuDcioDam à DOiIe.

Dada esIl cIisliDi;io, que DOI pamcc !lo lIbilrma qulIIlll
iDjusIa, l!IIIaIdemos que melhor seria deixar explicito, 110 t=o lepI, que a lIIlRIIda
escolar, adquirida com recunos Iepusados pela Uniio, dewli beIleficiar os.... de
1Ddo o ensmo iimdamemal, seja o oimcido de fonna TegU1ar, seja o ofeIIcido em
ClIIáIer supletivo.

Nem poderia ser de outta IIWIOÍIZ. A mesma lei de DiIelriza e
Bales daEduclçio pIeSCreVe em lIt. 4".

.Ar< 4·-0 tioE4t«io_~ _pMb&:4..,.z '!fitzi-io
_4PJ11f1Úl.:

1-_~~."""_ptznz"''JW4
116JIdo JtlImn' t:ICBSO dD. UitJdcprDprilL

V1H-_4adoocoço1o"" ......~p{o/>lko.,.,.._
•~~. ..-riDJ ditiiltU:o-ua>úr.
~t:Ii-.oçiIo.~,;--

VHe, mais uma vez, que a 1egislaçIo fl!fm.se apeau a eDSÍ1lO
fllllllallnDll1, eIlIClIdeIIdo-o que aí estio incIuidos tlDlO o~ como o
supleâvo. E1_em coma, sobremmeila, a ÍIIIp<lI'IiDcil que a lIlImllIa acoIar
tem para o esIIIdame, muiIos dos quais Jm::m desse compIememo aIimemIr a lÍIIica
alimemaçIo do dia, uma venlade que se tenla mais evideme quaDdo~
daqucIes adolescemes, quue que sempre ttWlhadotes, que, já Dio tlIIIlIo acaso ao
enIÍDO fimdamemal rosWr, se viem obrigados, quaDdo a partir doa IS IDOS, a buJcor
por eutlOl supletivos tambémpteviItos em lei.

É como nos animamos a lJlIl'""III2I" á comíderaçIo de lIIlIlIS
I1uIlIeS Pares a pIeIClIIe JllOIlOIiçio, Dl cmma de que em _ espiriIO humaDiIário e
de eIeYada sensibilidade socia1 ","""",lleIüOS o neceuírio apoio para suaaprovaçID.

... -
Este prnjeto eSlá sendo Ieapreaemado em bomelIagem ao

Depmado Augusto CllVaIho, lllIllrda idéia.

5ala du Seuões, em jJI de lIIlIÇO de 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGlSLATIVOS- CeDI

LEI N" 8.913 DE 12 DE JULHO DE 1994

DISPÕE SOBRE A DESCENTRAIJZAÇÃO DA
MERENDA ESCOLAR.

Art. 1° - Os recursos consignados no orçamento da União, destinados a
prograllll!s de aIimemação escolar em estabclccimentos de educaçio pré-escolar e
de ensino firndamemal, serio repassados, em parcelas mCllSllÍS, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos MUDicípios.

§ 1° O II10IIIlIIlte dos recursos repassados a cada Estado, ao Distrito Federal e
a cada MUDicipio será diretamente proporcionaI ao número de mmrieulas nOS
sistemas de ensino por eles mantidas.

§ 'Z' Os Iecmsos destinados a~ de' alimemaçio escolar em
estlIbeIecimentos mantidos pela Unilo poderio ser administtados pelos municípios
em que esses estlIbeIecimentos se encontrllIn localizlldos.
........_..............................•...~~ .
..............................................................- .

LEI N" 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

1Íl1JLov
~N~edasM~de~õ

CAPÍTULo 1
Da Composiçlo dosN~ Escolares

Art. 21 - A educaçio escolar comPõe-se de:
1 - educaçio básica, formada pela educaçio infimtil, ensino funrlamr:ntal e

ensino médio.
II - educação superior.

...-•...........•.••.•......•....•.........__ -_ _ _ _..-

CAPÍTIJLOII
Da Educação Básica

SEÇÃO V
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 38 - Os sistemas de ensino lIIlII1ter!o cmsos e exames sup1elivos, que
compree:nderfio a base naciDDa1 comum do CUIIiculo, habilitando ao prosseguimento
de estudos em caráter regular.

§ l° Os exames a que se refere este artigo reaIizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fimdamental, para os maiores de quinze

anos'
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito lIDOS•

§ 2° Os canlJcçjmentos e habi1idades adqoiridos pelos edncandos por meios
infonnais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 254. DE 1999

Nos tennos do art. 119, "caput", I e § l°. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. a Sr". Presidenta detenninou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao projeto, a partir de 28 de maio de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, OS de junho de 1999

P-tvi~,
Carla Rodfigues de Medeiros

Secretária
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). RELATÓRIO

o presente projeto de lei, de autoria do Deputado Rubens

Bueno, apreuntado â apreciaçao da CAmam dos Deputados na Sessão do

último dia 11 de março, foi distribuido às Comissões de Educaçao, Cultura e

Desporto; de Finenças e Tributaçao; e de Constituição e Justiça e de Redação.

Ne Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos temnos

do art. 119,"caput, I e § 1°, do Regimento Intemo da ~mara dos Deputados, a

Senhora Presidenta determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das

Comissõ.. - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a psrtlr de 28
de maio de 1999. por cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas
emendas ao projeto.

Ê o relatório.

Estiveram presentes os Senhores-l3eptlladM Maria
Elvira, Presidenia; Celcita Pinheiro e Marisa Serrano, Vice-Presidentas: Agnelo
Queiroz, Átila Ura, Eber Silva, Eduardo Seabra, Evandro Milhomen, Fernando
Marran!, Flávio Ams, Gastlio Vieira, João Matos, José Melo, Luis Barbosa, Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Osvaldo Blolchi, Oliveira Alho, Pedro Wilson e Walfrldo
Mllres GUÍII.

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1999

~~
Deputada Marlsa Serrano

Vfce-Presidenta
no exercício da Presidência

11 • VOTO DO RELATOR

O projeto de lei ora em apreeiaçlo propc5e a altefaçio da

redaçao do art. 1° da Lei nO 8.913, de 12 de julho de 1994, que "dispõe sobre a

descentralização da merenda escolar", de forma a estender o repuse de

recursos da Unilo, destinados a programas de alimentaçlo escoter, nlIo só a

estabelecimentos de ensino fundamental regular l1l8ll também a

estabelecimentos de ensino fundamental supletivo.

PROJETO DE LEI
N2 287-A, DE 1995
(Do Sr. Augusto Viveiros)

Veda à c:olxw1ça de taxa de inscrição em vestibular, nas univenlidades federajs;
l8ndo perecer da Comissio de Educação, Cultura e Desporto pela rajeição deste e
doi de n"s. 3.128197, 3.791197, 4.050198, 4.650198 e 353199, apensados, contra o
voto do Deputedo Ademir Lucas (Relator: Deputado Átila Um).

An. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

An. 48 Revogam~se as disposições em contràrlo.

An. 10 Fica proibida a cobrança de taxa sob qualquer forrnL para

inscriçio em concurso vestibular, nas universidades federais.

Art, 2,0 O Poder Executlvo regulamentara esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias. a contar de sua vigencia.

o Congresso Nacional decreta;

SUMÁRIO

- projeto Inicial

- Projetos apenaades: rt"s 3.128/97, 3.791197, 4.050198, 4.650198 e nO 353199

- Na ComissAo de Educaçio, Cultum e Desporto:
· !Iltmo de recebimento de emendas - 1995
· termo de recebimento de emendas - 1999
· parecer do Relator
· parecer da Comissão

IJI

(ÀS COMlSSOEs DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART.54); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54).
ART. 24, 11)

Em defese da alteração proposta, !Iflltl"lB1'ta-S&que a LDB

(art. 38) dispõe sobre a manutenção, pelos sistemas de ensino, de cursos e

exames supletivos para jovens e adultos que não tiverem acasso ou continuidade

de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. No caso de ensino

fundamental, a LDB (art. 38, § 1°. I) reduziu a idade legaimente admitida para a

realização dos exames supietivos de 18 para 15 anos. Em conseqüência, já aos

14 anos o jovem tende a abandonar o ensino reguiar na busca de uma forma

mais rapida e fácil de conciuir o ensino fundamental. Assim, o ensino regular

tende a absorver quase exclusivamente crianças e adolescentes na faixa etária

de 7 a 14 anos de idade.

Embora a Lei nO 8.913, de 1994, faça referência apenas a

estabelecimento de ensino fundamental. sem distinçao entre ensino regular e

supletivo, na prática, os estabelecimentos públicos de ensino fundamental

oferecem merenda escolar somente a crianças e adolescentes que freqüentam o

ensino regular, normalmente nos turnos da manhii e da tarde, e discriminam o

ensino supletivo que, em gerai, funciona à noite.

Desta forma, mais uma vez faz.se injustiça com estudantes

jovens e aduilos: além de serem obrigados a acumular estudo e trabalho e a

freqüentar cursos noturnos que, em gemi, não guardam a mesma qualidade dos

cumes diumos, são ainda privados da alimentaçao escolar.

O presente projeto de lei objetiva a correção dessa injustiça

ao explicitar que a merenda espolar, adquirida com recursos financeiros

repassados pela União. devem; beneficiar os alunos de todo o ensino

fundamental, seja o oferecido de forma regular, seja o oferecido em caniter

supletivo.

Pelas razOes acima expostas, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nO 254, de 1999, de autoria do nobre Deputado Rubens Bueno.

Sala da Comissão, em 10 de /l'>W~ de 199;1

~
De~arroni

Relalor

JUSTIFICAÇÃO

A arena desigual das oponuníclades: de ensino corresponde a um

dos mais crueis mecanismos de exclusão da sociedade brasileira.
A COnstiluiçio Federal determina que é dever do Estado a garàIIll%

de acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criaçio antstica. segundo a

capacidade de cada um (art. 208. V. CF).

111 • PARECER DA COMISSÃO Ora. o acesso ao ensino superior dá~se atravCs do exame
vestibular. Os estudantes oriundos du camadas menos favorecidas tem que enfrentar uma

competiçio para a qual estio. em regra. menos preparados.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reuniio ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n"
254199, nos termos do parecer do Relator, Deputado Fernando Marrani.

Assim.. não se justifica que tenham que arcar com taxas de

inscriçio nio raro elevadas. como condição para realizar o exame.
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Nio é incomum a realizaçio de mais de um COIlCUIJO vetlibuIar por
parte dOI alunos. que btm:am ampliar o leque de sou possibilidades. N..e caso sio
obrigados a pagar varias taxas de inscriçio em diferentes Instituições e localidades.

..
Pesquisa realizada recentemente no ,âmbito do Fórum de

Pró-Reitores de Assumos Estudantís e Comunitàrios - trabfd:ho este divulgado pela
imprensa .. demJba o mito de que 05 alunos das Universidades Federaís provem das classes

sociais privilegiadas. Segundo 05 dados levantados. 49"/0 dos alunos sobrevive com uma

rendi situ&da. entre 10 e 140 reais por mes. E outros 25% encontram-se em SitulçiO pior.
tendo renda até 70 reais por mês.

Pretende-se. pois. que o Estado cumpra sua obrigação
cOllltitucional.

Isto posto. submetemos à considéração dos nobres pares o
presente projeto de iei

Saladass~s.em.ç'de 01 de 1995.

, A.--
"~o \ • - .~.,

~?J' .
.~_ ,- ',0 AUGUSTO VIVEIROS

"l!:G1SUÇJ.O CITADA ANEXADA Pl'lA
CODRDENAcAo DE ESTIJIIOS LEGISLAnvos· C.DI"

CONSTITuIçA0
REPúBLICA FEDElUlTIVA DO BlUWL

1988

..............................................................................................- .

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garonlia de:

I - ensino fundamental. obrigatório e graltlito. inelush'e para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria:

11 - progressiva e"tensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio:

IIJ - atendimento educacional especializado aos ponadores de deficiência. pre
ferencialmente no. rede regular de ensino:

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade:

V - acesso aos nivelS mais elevados do ensino. da pesquisa e da criação anis
lloa. segundo a capacidade de cada um;

........................................._ ___ __ - .

PROJETO DE LEI N° 3.128, DE 1997
(Do Sr. Laprovita Vieira)

Diap6e sobra .a taxas cobradas pelas . univarsidades para
r ••lisaçlo elo ezaae vestibular e cU outras proYidlnciu.

(APEIlllI-BI: AO PROJETO DE LEI IIR 287. DE 1995)

o Coosresso Nacional de=ta:

Art. I·. Os m:ursos originários da cobrmça de tua pora

xeeIiZlIÇio do exame vestibular setio desIinIdos única e~ 10

clIIlOio de e=:uçio do refmdo exame.
Parrígrqfo ÚIfiCO, O diJpooln no t2pIIt desIe aniAD

apIica-ee la1lU> is imtiluiçl!es de eDSÍIlO superiorpIJbli<:as como privodos.
Art. 2". FK:lIIlI iJeIIIos de luis de VOOlibuIar todoo os

C&IIdidIIoo~_

Art. 3 •. O MilIislério da Edlaçio e do IlcIpono lIIIá°
pII2IO de 90 diu após a publicaçio delta lei poratqU1omallá.la.

Ar!. 4·, E'p,lei...emvipll& doia de suapubIic:oçIo.

Art. 5". RevopnHe as díspoIiçiles Im COIIIlmo,

JUSTIFICAÇÃO

O olúetivo da cobnDça, da tua de vestibular pe1as
inslituições porliculms de eDSÍIlO superio< deveria ser, apoms. o de .-o
refmdo exame.

As lIXas c:obndu pora realizaçfo do exame vestibular
l!m J'imcioaado como f01llC de lucro pora as instítuiç6es privIldu de emiDn
superior. Esses~ t!m obtido m:ursos, através da cobrmça de
tuas de vestibular que, lDllSiilrmados Im receita, do embolJIdoo peioI-,...
.pIll!Xi<ürioo.

O JlI"Senle Projeco de Lei visa coibir este abuso.

RecoIIhoce que as UIIivemdades neceui1am de recmsoo pora o exame vestibular,
mio pela qual as lIXas do lDIDtidu, mas limita seu valor ao eslriumeDle
necessário JlOI& o custeio do exame. Esabelece que as 1llxas cobIadas pora o
vestibular sede aplicadas =1usivametlle Da suaIeB1i2açio.

O Projeto de Lei também ~ge os andidalos

ec<lOlIXIIÍCIDI CIm1IeS. Os poucos jowns de origem Itumilde que comeguem
coocluir a escola de seguudo grau e candidatar... a umavaga na universidade t!m
que eDÚaIlar uma competiçio desigual De falo, a lIIIior poIlI: das vagas do

ocupodu por l1unos de renda mais a1ta, eglOSIOS de eslIbelecimemDs de eDSÍIlO

médio de melhor qualidade e de CU!J05 poepmIórios 10 vestibular.
Assim, é iDaceitável que, l1ém de 1lldoIos ob5liculoo que

t!m a superar, sejam OI caodidaIno pobres obripdos a JlIII1" uma tua elevada e

i$slificada pora JRSI&r o exame vellibular. Em lDIIilxls CUOI, a tua =n
iInIiabiIizIdo sua lOaIiDçio por lDIIilxls jlMlll que teriam COIIdiçiles de máilo de

ÚJIl"SIO Il& 1IIIiveDidIde. Esta qlaIio, também, é múimlada pelo Projeco de Lei
queora.-pois, ""* cuo, lR'i a iJCIIÇio da lUa. .

O Pro;eco de Lei que 'CI& apRIeJIIamOS é. pmamo. de

gmJde aIcaDce sociIJ e reprI:SClIlará um mecatlismo simples e direto de

democ:ntÍ2:IIÇi do~ i.univenidade.

Sala dp Sea/ies,~;~l'~')de 1997.

iiti~

PROJETO DE LEI N!! 3.791, DE 1997
( Do Sr. Haroldo Sabóia)

Fiz" o lim.te JIliz1alo par" o valor da ta>t" d. in.eriçao ao . .".,...
'V.stibular e M outras providlnciu ..

(APENBE-SE AO PROJETO DE LEI 112 287. DE 1995)

o Coagresso Nadou} deereta:

Art 1·. A taxa de inscriçlio Jl8Ill o coocurso de acesso às instituiçlIes de
ensino lIIIJlC'rio<', exame vestibular, terá o valor de, no máximo, 10% (dez por eemo)
do saIirio mínimo, devendo ser fixado exclusivamente em tll7Io dos custos de
execuçIo das provas.

Art r. Aos candidaIos comprovadamente carentes é asseguIlIda li inscriçio
gratuita.

P&J'lÍI1'Úo Único. É carente, Jl8Ill os efi:itos desta Lei, o candidato cuja
ICIIdll fiuniliar seja de até 5 (cinco) saJários mínimas ou, sendo maior de 21 (vinm e
um) anos,estcja~.

Art 3·. Devem coostar do edital de ClJIlvocaçllD do COIlCUI1lO os
procedimentos Jl8Ill ooIicitaçIo de inscriçio na qualidade de candidato caren1e.

Art 4". A instituiçIo de ensino superior que possua "COlfIpllS avançado- OU

estabelecimento em mais de um municipio devereeIi2ar proVllS do exame vestibular
em todos eles. independen1cmen do número de candidatos inscritos.

PariInfo Úalco. Os inscritos Jl8Ill O exame "estibu!ar, na hipótese descrita
no Ct1pJd daIc artiBo. podem opIar por concorrer às vagas dos cursos disponíveis
em qualquer estabeIecimen10 da instituiçio mIlizodora do exame. ainda que !indo
ltIUIIÍCÍpÍlI em que ra1izarà as provIS.

Art 5". As disposições desta Lei se aplicam às~ de ensino
supaiorpúblicas e privadas. YO [ '-
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Art. 6·, Esta Lei entra em \"Ígor na data de sua publicaçio.

Art. ,.. Revogam-se as disposições em contnirio.

JUSTIFICAÇÃO

o JlRSCIITe ProjetO de Lei tem por objetivo estabelecer um parimetro pera a
cobrança de taxas pelas instituições de ensino superior em~ da inscriçIo pera o
exame vestibular.

Gmnde número de instituições tem traIl5fonnado a cobrnnça desta taxa em
verdadeira tànte do tClIda, quando não. fonto de lucros. O que se constitui numa
inegável defotmaçio e desvirtuamento de tal cobranÇa.

A taxa deve ter por função, tão somente, fazer frente às despesas advindas
da realização do certame. Nilo pode converter-se, como tetn sido, em obsláculo ao
acesso à universidade.

Nem se pode aceitar que a realização de exames de acesso à instituiçio de
ensino se convena em fonte do lucros. Mesmo porque, muitas das instituições que
cobram taxas exorbitantes, e investem grandes somas em CIlIIIp8I1has publicitárias
plltll a captação de candidatos, silo fonnalmente consideradas instituições sem fins
Iw:nuivos.

Os ab1lSOS silo incontáveis. Há instituições que cobram RS 50,00; RS 60,00:
RS 80,00; etc. O limite ê a lei da ofena e da procura, ou seja, o men:ado.

E nilo ê só. Muitas instituições, apesar de possuir "CQ1Il]1ILJ avançados" em
divct305 mwticipios, obrigam os candidatos a se deslocarem até a capital do Estado
pera rea1izar as provas.

Mesmo quando aplicam as provas em seus "campi avançados", alpmas
instituições impõem, aos candidaros dos municípios interioranos, que optem apenas
pelos cUtlOS disponíveis no "CQ1Il]1ILJ avançado", caso conltúio, tc:rIo de se
deslocar à capital do Estado.

Podemos citar como exemplo a Universidade Federal do Mannbio-UFMA,
este ano, está cobrando RS 50.00 pera inscrição ao concurso. Alêm da exotbitància
dessa tua, o estUdante do segundo grau que mom no interior tetí. que se deslocar
pera a capital. Silo Luis, pois a Unh-ersidade nilo aplicará pro''aS em OutroS
municipios. Consirl=do que a prova ocorretlÍ em três elapes, UlmCmOS como
exemplo um candidato que mora em Imperatriz-MA. Ee gastará RS 50,00 com a
inscriÇIo mais RS 192,00 com as p85S8getIS de ônibus, alêm de despesas com
alimentaçilo o alojamento. Suas despesas, assim. podem chegar a RS 500,00, ou
seja, mais de 4 safários mínimos.

O CUIÍOlIO ê que a UFMA JlO55ui um "CQ1Il]1ILJ Avançado" em Imperatriz.
Entrelamo, os candidaros que opllItlIIIl por.cutSOS que nilo do 11ÚIlÍSU*iOS a1i, sio
obripdos a se deslocarem até SIo LUÍll, plI; ptestamn as pnmos. Em SÍlUIÇIO.
simi1tIr estio os estudames de B8cabel, Chapadinha, Pinheiro e Codó, todos no
ManmhIo. É um absurdo.

HimuiUl que se letIl denunciado que o vestibular ê um sÍ5lZllla de -uaçIo
que fimciona como um funil É necessário que se busque furmas aIlematiYas pera
se awlillr o aluno que plcileia uma vap em instituição de ensino superior. Um bom
=mplo foi dado pelo Governo do Di5ttito Federal, em convênio 001II a UnB, com
a impIememaçio do Programa de Avaiíaçio Seriada (PAS), onde o l1uno do
segundo grau làz anualmente provas. O sistema funciona como uma cadmnela de
JlOUP'ItIÇlI de pontos. So ao tettninar o segundo grau elo tiver a plIIllIWçIo exigida
estaniautomaticamente demro da universidade.

Em síntese, a cobrança de taxas nilo pode se converter em fonte de renda
para a instituição. Mesmo sabendo que as verbas que o Gowmo destina pera as

• despesas das universidades são diminutaS ttão ê aceitável que se onere, ainda mais,
os alunos que tentanl uma vaga nas universidades públicas.

s.Ia das Seulles,'em30 ele ootobro ele Im

- ~v (~ c .
"c...:........ c..... e .... -=:::C'_';::)- ..:.."

DcpU1ado HAROLDO SABÓIA
PT-MA .

PROJETO DE LEI N~ 4.050, DE 1998
(Do Sr. Cláudio Chaves )

Proibe iIl cobrança de taxas em processos seI.ti'Vos para a
&dai••ao nas instituições de ensino superior.

(APDllE-SE AO PROJETO DE LEI 287, DE 1995)

oCongres5o Nacional decre1a:

AI!. I' Fica proibida a cobnnça de lIlW em __

>eletivos para admissJo lW in5IlIuiç6e.J de ensino

Ar!. 2' O Poder Executivo terlÍ o prazo de 90 dias para
regulamentar esta lei.

Ar!. 3' . Esta lei entra em vigor na <!ala de "Ia pubJicaçIo.
An. 4'. Revogam·.. as disposições em COlIllOrio.

JUSTlFICAÇÃO _

Esle projeto de lei tem como fuI, a protoçio 105 CSIlIdaDles mais

Muitos jOVCllS bIuileiros que, por sua compel!Dcia e P"'I*"o pMaIOlIl

condiç6e.J de mérito para ingmJo no ensino superior vtem..., impedidos de JX.-pir

seus estudos, após sua aprovaçio no exame vestibular.

O motivo tem, freq1lememente, raizes econômicas. Para agravar a

situaÇiO as taxas para~ no ensino superior, especialmente, a taxa de vestibu1ar t!m
representado mn verdadeiro abuso.

A!l instituições potticu1lICs de ensino superior &zem da cobraDça desta

taxa um mecanismo adiciooa1 de lucro men:amil. Já as inrtituiçôes pOOIícas t!m nela
encontrado wna fotIna de burlar o disposto no artigo 206 do Texto CODSIÍtueional que

esubelece a gratuidaclc do ensino em cmbe1ecimemos oficiais.
Estamos convencidos de que a melhor soluçio para o problema ê a pura

e simples proib~ da laJ<ll pila ingresso no ensino superior. pois Dia há DWIIira

eficiente para se controlar 05 abusos que propícia.

Por estes moliv05 submetemos este projeto de lei á COIISideraçio ele
nonos pIll'S, certos de que me:eceni o -no apoio pois elimina um mecallismo

iniquo, que resulta no fon dos estudos de mui"" jovens promissoICS.

s.Ia das Sessões, em de de 199

UGlSMÇÃO C1TAlM A1IEXAJ>A :PELA
COORDENAÇÃo DE ESTDllOSU:GlSLATlVOS·CoDl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1~"

'lÚlJLOvm ..
DA ORDEM SOCIAL

cAPÍTULOm
Da Educaçlo, da CullUta e do Despor1o

SEÇÃO I
DaEducação

Ar!. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes principies:
I - igualdade de condições para o acesso o permanênCia na

escola; . .
TI - liberdade de aprender, ensinar, pesqm- e divuipr o

, pensamento, a arte e o saber;
m - plut3lillmo de idéias e de concepçllcs pedagógicas, o

cocxistencia do instituiç6es públicas oprivadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estal>elccimcntoo

oficiais;

V - wlorizaçio dos profissionais do ensino, garantido, na
fonna da lei, plano de carreira para o magistêrio público, com pito
salarial profissional e ingrcuo cxclusivamcntc por concurso
público do provas e títulos, assegurado regime jurídico único para
todas as instituições mantidas pela Unilo;

VI - gesIio dcmocrática do ensino público, na forma da lei;
vn -garantia de padrIo de qualidade.
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PROJETO DE LEI NJ! 4.650, DE 1998
(Do Sr. Roberto Rocha)

sobre as taxas cobradas pelas Universidades para realização do exame e dá
oU!ras providências", por tratarem de matérias análogas.

Dispensa os servidores pllblic05 federais, estaduais, civis e
militares, e municipais, da taxa de inscriçAo para exames de
aC8Bao às universidades e escolas técnicas públicaae

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 287, DE 1995)

o CoIJares<o Nacional decreta:

Atenciosamente,

Art. 1° o. scrvidoI;es públicos fi:dotais, estaduais., civis e mililares, e
municipois, ficam dispensados do pogllIDeI!lO da 1aXa de inscriçio para o exmne de acesso às
univmidades e escoIM~cas públicas.

An. 2°Esta lei enlIa CID vigor na dota de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Esm°Senor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Cimara dos Deputados
Nesta

P-or isto, é de todo inter=e que 05 servid=s públicos~
estiInulados a pr~e~ seus estudos, CID áreas condizentes com o tipo de ttaboIho que
desenvolvem. '

A fonnaçio avançada do servidor público é indispensável para a
mclhoria da eficiência do CS1lldo e, poIlllllto, para a~ de um melhor serviço à
populaçio. PROJETO DE LEI N2.353, DE 1999

(Do Sr. Pastor Valdecl)

DispOR sobre as tuas cobradas: pe1as Universidades para
realizaçl.o do azame e dA outras providRnciu a

Por outro lado, devido aos baixos salários que caracterizam
diferentes setores do serviço público, mwto servidores teJD sido desestimulados a se
aperfeiçoar, reciclar ou buscar uma formação mais avançada.

Um fator que contribui neste sentido é o pagamento das chamadas
"taxas de vestibular". no caso das universidades e escolas têcnicas que. ás vezes. atingindo

quantias escorchantcs, representam wn pesado õnus para muitos servidores que almejam
se candidatar a uma vaga em tais estabelecimentos de ensino.

A dúpcnsa de _ento dessas taxas representar.i wn imporwtte
estímulo ao treinamento continuo dos servidores públicos.

Por isto, estou certo de que este projeto de lei receberá a mclhor
acolhida de nossos pares, por introduzir um mecanismo simples, porem efetivo, para uma
melhor formaçio dos servidores públicos cr portanto, para. uma maior eficiência do

estado..

(AS Cl»IISSOES DE EDUCAÇAO, CULTllIlA E DESPOR'1'O' DE FIIIllJiÇAS E
TRIBtlTAÇAO (A1l'r. 54); E DE COIlSTUUlÇAO E JUSTÍÇA E DE IlEDAÇlO
(llRT. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Ar!. 1°. Os rectJIlIOS originários da cobrança de taxa para
realização do exame vestibular serêo destinados única e exclusivamente ao
custeio de execução do referido exame.

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo aplica-se.
tanto às Instituições de ensino superior públicas como ptivadas.

Ar!. 2". Rcam isentos de taxas de ves!Jbuiar todos os
candidatos comprovadamente carentes.

Ar!. 3". O Ministério da Educação e do Desporto terá o prazo
de 90 dias após a publicação desta lei para regulamentá-la.

Art. 4°. Esta lei etttra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5". Revogam-ee as disposições em contrário.
Depwado Robcno Rocha

JUSTIFICAÇÃO

o objetivo da cobrança da taxa de VllIllbuIar pelas
insllluições perticulares de ensino llJIlMor deYeria ser, apenas o de a.m.- o
referido exame.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Sfucito)de V.Ex', nos termos regimentais, providmciu no
sentido de ser apensadêl ao Projeto de Lei n° 287195, do Senhor Aupsto VIVeiros,
que "veda a cobrança de taxa de inscriç10 em vestibular, nu univenidades
federais", o Projeto de Lei nO 353199, do Senhor Pastor Valdeei, qae "dispõe

O~ Projelo de Lei visa coibir este abtJso reconhece
que as lIIIivwsidadlIs lIlICeIIÍI8m de~ lima o lIIlCBIIIe V8IlIluIIr; razIo
pela qual as taxas do manlicIas, mas Iimila .eu vaJor ao estrilamenIe --*io
para o ClJIleio do 1lXBlIIe. EsIabeIece que as.taxas cobradas para o WIIlIbuIIr
serlio aplicadas exclUllivamente na sua reaJizlIçio.

O Projeto de Lei também protege os CIrIdidaIos
economicamente c:arentas. Os poucos jOWlllll de origem humilde que
conseguem concluir a escola de segundo grBU e candida1ar-ee a l.IIIlI VlIgII lllI
univensidade 111m que enfnlnIar uma competiçlo desigual De fato, a lMior p8lIB
das vagas alo ocupedas por alunos de renda mais alia,~ de
estabelecimentos de ensino médio de melhor qualidade e de etno8
llf8Il8l1Ilório ao vestibular.

As taxas cobradas para l'IllIIizaçlio do exame VfIlI!I:Jtúr 111m
ftn::ionado como fonIe de lucro JlIII1I as insliIuiçlleB privadas de lllIÂIlI auperior.
Eues estabeIecimenlo 111m oblldo reanoa, alraYéll da cobranÇa de taxas de
veatlbular que, transfollTllldo8 em receita, alo~ peD __
proprielários.Brasília, 24 de llUlio de 1999

Defiro a lIpOIIAÇJo do PL 0.° 3S3199 10 PL o."1Z1m,
no. termos do art. 142 I 143 do RICD. Ofici.... 110

RequomIle I, lIpÓI, pablJqus-N.

. Em 1~

orlCÍo nO P- 274/99

Senhor Presidente,
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AIIalm, é iiiaêeitãvel que, além de todos os obsláculos que
têm a superar, sejam os candidatos pobres obrigados a pagar uma taxa eIev8da
~ ~j~a para prestar o exame VlIIIIilxJlar. Em rm.ilos casos, a taxa tem
InVl8biUzado sua. reBJizaçio por muitos jovens que leriam de mélllo de ingresso
na ooíversidade. Esta questio, também, é enIi'enIada pelo Projeto de LAti quo
ora apresentamos pois, neste caso, previ; a iIençAo da taxa.

o Projeto de Lei que ora apresentamos é, poItanIo de
grande alcance social e representará um mecanismo simples e dinltll de

-"'-'~R-?> _do''''
.VaJdjcJ hnI

Deputado F ral

COIIISúD DE EDUCAÇÃO, CUL~ E DESPORm

HIlMO DE RECEIlIMEJIM DE EJIEllDJUl

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAs.

PROJETO DE LEI N" 287, DE 1995
(apensos 05 PLs n"s 3.128197, 3.791197, 4.050198, 4.650198 e 353199)

Nos termos do art. 119, "caput", I e § l°, c/c art. 166 do

RegiIÍ1ento Interno da Câmara dos Deputados, a S~. Presidenta

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de

prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 11 de agosto de

1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nllo foram recebidas emendas

ao projeto.

PROJETO DE LEI N" 287, DE 1995

'Nos ··terJlOs'do art'. 119;ol·caput", l, do ReqJJMnto

Interno da CAm&ra dos Deputados, alterado pelo art. 111, I,

da Resoluçio n g 10/91, o "Sr:' '~reBidente determinou a abertura

e divu1g..çlo no. OrdeJl do Di.. d... COlIIià.6e. - de pro.so pua apre

lIantaçio de eJlMIndas ao projeto, a partix de 26 de abril d. 1995,

por cinco sessões. Esgotado o prazo, nio foram recebidas eJDIiIndas

ao projeto.

'0",
-- Safa da éomissllÓ; T8" de agosto de 1999

CarlaRodn~~edeiros
Secretária

l-RELATÓRIO

~.

Sala da Comissão, 08 de maio de 1995

''''\. \) • "'",Co

~
Bmilia, 25 de ievereíro de 1999.

0.&0. ,.,. termoo <lo lOS, ""enl'<> _ do RlCD. o
daarqui_ di< propaoiçoeI: PI!Ct 5'3197 •

63899; PRC l':smô1'Lo 197195':pB33195,, 383()'97 E
_8.-'_IOPDC1=; .26IU96,
pcrlenmsicb.",mdoo~ . "'_"lpÓ8,pWt-
I!m .2b I o'DL I :J:J

'- /

ofic:ion'021l199

Ar> CIIIIIpri-.r Voua Ex<:eIfucia WDbo roqIIOR< IIOS termos
do Ponpfo ÚIiCO. do MiaS do~ Intano da CiDwa dos~ o
desInpJivamomo de prcposiçlIes de miIIha lUtOriI, '* lista JOllUe aDIlltO.

Certo do~o de Voua Excelãx:ia, 0IIl0cip0-1he meus

ASua ExA:dencia
DEPUTADO MICHEL TEMER
ProsidalIe da Câmara dos Deputados
WIA

o projeto de lei principal e os apensados buscam eliminar
ou restringir a cobrança da taxa de vestibular.

O projeto de lei principal proibe a sua cobrança nas
universidades federais.

Os apensados de NO 3.128, de 1997, de autoria do Nobre
Deputado Laprovila Vieira, e NO 353, de 1999, da autoria do Nobre Deputado
Pastor Valdeci, têm texto idêntico. Estipulam que a taxa de vestibular será
cobrada, apenas. para o efetivo custeio do exame vestibular, em instiluições
públicas e privadas de ensino superior. Isentam, também, os alunos.carentes do
pagamento da referida taxa.

O apensado de NO 3'~71'7, de autoria do Ilustre
Deputado Haroldo S8b6ia, fixa o limite de dez por, selano mínimo para o
valor da taxa de vestibular nos estabelecim 1 e privados de ensino
superior.

O apensado de NO 4.050, de 1998, de autoria do IIustrIl
Deputado Cláudio Chaves, proíbe a cobrança de taxa de vestibular em qualquer
estabelecimento de ensino superior, público ou privado.

O de NO 4.650, de 1998, aprasantado pelo Ilustre Depufacio
Roberto ROCha dispensa os S8IVidoms públicos civis e militares, federais,
lllIIllduais e municipais dacobrança da taxa da vestibular.

Encerrado o. prazo, nIllimeatal nlio foram a~nladaa ..•
lIIIlendas às propoaiçlles.

11· VOTO DO RELATOR

Os projetos de lei sob análise, agrupados em categorias,

têm como objetivo:

1. Limitar O valor da taxa da vestibular (PLs NO 3128197,
3.791197 e 353199, apensados);

2. Eliminar a cobrança de toda e qualquer taxa de
vestibular nas instituições públicas de ensino supeOor
(PL N° 287195, principal);
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3. EJirniMr a cobrallÇll de tllde e qu.lquer taxa de

v..tiblllar ~ illllituiç6es PÚbrlCM e privIIda(PL NO
4.050198, 1IpeI1Hdo);

"~
4. IHIlt8t eategoriu • de tlItudMl8I da

~ de taxa d . Os PLs de NO 3.128m,
3.791197 e 353Illll . . carentes. Já o
PL NO 4.ellOI98 • • públicos civia e
mI..... r-. u . ieM. .'

Em que peHlIl sua diferllnl8a nuancas, todoa Da projIloa

COIaaIMradoa por eIle~do portador8I de um vicio de orlgem que 'o de '
inIaIfarir: na vide interna das~, PR*gidas pelo art. 207 da
Conaliluiçio F..... , que lhea garante a PfWI'llgIIliva da autcnomia univwait*IL

Os IimilM da aulonomla univarIil6ria lia nç.doa por lei
~ pois UllnomIa J!Io ,~ PIrim, .. Iela que traçam Da lmil8I
de UonomIa do aquaI8I que I'llIIUIIm aspecloa gera;. da vide ac.dImIca,
~ ..qIMlll8I perticular8I ...Da reguIamentDa inI8moa das inalIlulçllII.

A taxa de~ , um detatIe na llIlatIo das~.MIo 6 a funçio
da lei l8lll*r dIlaIl8I,~, qunIo .. inIlIluiç6ea COIIaidlIradaa lia
JlIl*glda por um diIpoalllvo~ que Ihea. .,.agura ampla lilerdIlde

de~.

. e c*o que abl.-oa lIDa VIIIalw das~ de veallbuIar
devwn _ CllIIIb.cIdoa peIoa l'Mioa diaponrvaja, e mi, .. for o ~, pelo

lICiclnamenID da juIliça. Aa pnlprias llI1lvmicIIIdea lIIlIo -.fvM 110 problema e
v6rIu inItituiçOM, no último tlXIIme lMIizIIdo eale ano, lllIClIveram __ Da

ealudantM da cobrança da taxa. Assim, hi uma conaci6ncia do problema e uma
lllnd6ncia a que a própria sociedade, sem a~ de-Iela

dernlIIiadamen1e especlficaa, o vá solucionando.

Por lIÁllI molivoa noaIIO r-- 6 deávoráveIlIO prajaID

de lei princiPal e aos apensadoa.

SaIII da ComiMio, em 15 de~....e de 199'

Ai!"'JO.~'
Relatllr

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comisllio de EducaçAo, CuItI.n e Deaporto, am reunilo
ordin6lia realizada hoja, rejeitou, contra o velo do Deputado Ademir Lucas, o Projeto de
LeI ri' 2I!Tf95 e os Projetos de Leis n"s 3.128197, 3.791197, 4.050198, 4.650/98 e 353199,
apensedos,~ tllnTlOS do parecer do Relator, Deputado Átila Lira. .

EIlivar8m pt'WS8I1lH os SenhoreS~ Maria. Elv!ra,
PreIidentJI; Cek:iIa Pinheiro e M8risa Serrwlo, Vice-Presidentas; AdemIr lI:"-'~ Ura,
EcUrdo 5eebra Eslher Grossi Evandro MiIhomen, Fernando Manoní, Flávio Arm,
GaIlio VllIÍrB, Joio Matos, Joniv~ Lucas Júnior, Jos6 Melo, NillOI'l Pinto, Pedro Willon e
WIIIl'rIdo Mares Gláa.

sala da ComilSlo, em 19 de outubro de 1999

PROJETO DE LEI
N2 343-A, DE 1999

-.{Do Sr. Chico da PrIncesa)

Inltitui a Semana de PrevençAo do Aborto e dá outras provid6ncias.

(As COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO (ART. 54) 
ART.24,1I)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na Comissio de Educação, CullLl'll e Desporto: •
· termo de recebimento de emendes
· peracar do Relator
· peracar da Comisdo
· volo em separado

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica instltuida, nos termos desta Lei, a "Semana
Nacional de Prevençio do Aborto", a ser desenvolvida,
anualmente, na primeira semana do mis de maio.

Art. 2°- A organizaçio e Implementação da "semana
Nacional da Prevençio do Aborto" fica a cargo do Mlnlst6rio
da saúde.

Art. 3° ':' A .. semana Nacional de Prevençio do Aborto ..
compreenderá as seguinte. atividades:

1- campanha desenvolvida nos meios de comunicaçio com
mensagens sobre a prevençio do aborto, principalmente
na juventude.

II- Parceria com as secretarias Estaduais e Municipais de
saúde • de I!ducaçio para organlzaçio de palutl'lls e
deNtes nas escolas de 10 e 2° graus sobre gravidez e
abo~rmas de sua prevençio. '. '

w- Outros atos de procedimentos Iicltos e úteis para a
consecuçio dos objetivos dun campanha de
esclarecimento.

Art., 40,:, O órgio responsável pela realização da "Semana
Nacional de Prevençio do Aborto, estenderá tais açau a
todo'" t.rrJt6rio nacional, podendo celebrar convlnlos e
acordos com órgios congineres públicos e privados, para o
desenvolvimento e implantação desse programa educativo.

Art.: 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publlcaçio.
f' ~

JUSTIFICATIVA

É preocupante o sumemo do número de sdolacentu

grávld...

Cranças , sinds nio formads.. fisicamente, com 011 bJ'llÇOll

sindll qu_ do embslo d.. boneca.., ..e encontrJlm, entre IIl1Sustlldll"

e inHgu",s, com uma criIInça se d.....volvendo em seu ventre.
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Criança", nos quais a fi~ogia ainda nio tu~ a

barba, que só tim nps ouvidos o som das discotecas e os rMtaa d.

folguedos infantis, de ...pente .e viem obrigados a embalar o choro de

outras crianças, seus filhos.

Os meninos nã9 soirem prejuízo físico de montE, com _.

paternidade precoce, ma. as meninas tem .eu d_nvoJvim.nto físico

prejudica..aw são seus ossos que ainda não estio tonnados
completamente, sua pelve que nio está totalmente d_voIv1da Pllra

abrigar uma criança em ~eu interior e em alguns ca_ até mamo seu

útero que não suporta o desenvolvimento do bebi.

Por que não citar também a possibilidade de m'-forrnaçAo

congênita, trazendo para o mundo uma criança com deficiincia fislca.

Além áesses. aind.. temos de citar o prejuízo psicológico,

com o imPllcto áe uma gravidez inesperada e até mesmo inclMejMl&, o

trauma do repúdio nmiJiar e saciaí e às vezas até mesmo de co-auto:"

da gestação, o meao ao C!esconneddc., L angústlr., • perdI. dos

folguedos normais áa aáolescência.

A falta áe iniormação correu, a falta de di'logo sobre as

conseqüências ás atividaá!! sexual precoCG, a falta àe maturidade fisica

e psicológica, a inaxperiêncii: áe vida e outros antos fatores ~ív.i.

de correçãc, !>O7 um" simplti vontade poiftla. d., da7 melhor

orientação aos nossoS jovens, áeixando de lado falsos pudores e faiA

moralidade, sã'f os motivos que m.. ievam i: oropo~ • instJtulç:lo d.

Semana Nacional de Prevenção d~ Aborte.

Os jornais divulgam amplamente .. existênciE do turismo

sexual no Brasi', E. aE medida" oolicials que c Governo o_de

implementar ~n: coibi"I",.

A conseaüÍlncia mais ~ü.nteàessu fatos aue enunciei. c

aborto praticaDO 00:- Dessoas incom~en't-....=;~que aoaem cause::" aano.
irrepaníveis Dl: at~ mssmo é. moru. aat' jovenS'" p..mntK. Ciomurtl'

também são os casos de jovens que ficam Incapacitado Pllra a

ma~do uma atitude InconseqüOlftte da llCIoIMcIncla.

Temos de ressalter ainda que se -.e gravidllz em

adolescentes pode haver também a oco....nci. de doenças

sexualmente transmissíveis, como a AIDS.

É nacessário, é Imprescindível que _ jovens recebam

uma orientaçio bem dirigida, bem ministrada por t6cn'
devidamente habilitados.

É um. questão de saúde pÍlblica, é uma quesdo de

educação! !

Estabeleci a primeira semana de Maio, para a reallzaçAo

desse mutirão de orientação da juventude princlpalJneote, poI'que

sendo o mi!; de Maio, o mês destinado à homenagem às mies de·

todos, inclusive a Mãe de Deus, nenhum outro saria melhor lndlc:ac/o. .

Em matéria de saúde é melhor prevanir do que remediar.

Todos sabemos as dificuldades que atribulam nossos govemae para

atender as necessidades de saÍlde da população. Se pudenn. prevenir

o aborto, liberaremos inÍlmeros leitos de hospital e inúmaras horas de

consultas, bem como livraremos muitas famílias do luto por suas

jovens que perecerio por abortos criminosos.
....----,

SM:~:~_

PTB-PR

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 343. DE 1999
'.

Nos termos do art. 119. "caput". I e li Io. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. a Sr. Presidenta determinou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comiss~s-=· de ;~ para

apresentaçào de emendas ao projeto. a partir de 12 de maio de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo. nlio foram recebidas emendas ao projeto.

SaIa da Comissão. 19 de maio de 1999

,,....-Id.tv~'
Carla Rodngues de Medeiros

Secretária
t·RELATÓRlO

o Proje1l> de Lei n' 343199. de lulOnl do illl51re DepuIado Chico
da Princesa inmnli a Semana Nacional de Prevençlo do Abono a ser desenvolvida.
anuahnentt. na primeira semana do ml!! de maio.

A orpmzaçio e JmpJemenl1Çào da Sernma ficara. caIBO do
~inistCrio da Saúde que coordenara campanhas. nos meiOs de comunicaçlo, dirigidas
pntH:1palmente para 05 jovens. Fr parcenas com as SecretanlS EstadUIJS e Mwúcipa15

d< SaUde e de EdllClÇio para organlZlÇio de palestras e debates nas escalu de I' e l'
graus sobre iP'&videz co abono e as formas de prevençio. podendo cc:lebm convCnios e
acordos com ótilo< congêneteS. públicos e privados. Estas ações serio estendidas I todo a
Pais.

NljustifiCIÇio _ a Autor.

:: o rciatono

!l. VOTO DO RELATOR

o numero crescente de adolescentes graviâas toma imperioso um

posicionamento óas autondades educacIonaiS e samtirias do Pals. Informações COtmlS.

onemaçio famiiíar e escolar. diagnóStico precoce e atendimento apropnado em centrOS de
saúde podcr.lo e\1W' siruaçdes consrrmgedoras ou ate danosas a saude de nOSSOS jovens.

A proiíferaçio de abonos cnmmosos. que vio desde a mone do feto

~ da mie :ltt :l mutliizaçlo àesta para a procnaçio tem conseq~!!ÇL~ SOCIIls'JI'&Ve5. O
::sclareclmento de tecmc:lS antlconcepcIO'1als. il divulgaçio dos pengos de uma gravidez
pm:oce. o nsco de mmsmlssio de doenças peia amenel:1. do uso de preservativos e
outras informações que poderio lItLxlliar os Jovens podem ser transmitidas na escola. tocal

onde se emana. mforma. onenta e au.''(ilia.

A escola. reahzando um trabalho mtegrado eom os meios de

comunlcação :: com os orpos da area de !iaude. podera 3.t1ngu de mane1ra efieieme o
grupo-aJvo.

A iniciativa do Deputado Chico da Princesa e relevante. opomma e

tem carater educacional. Somos. poiS peja aprovaçio do PL n" ~~.3 99

.,..f.<J:)
Salada ComlSsio.em3 de~J de 1999 .

I-
\. '.' " !_...... ~

~ÃGSELO QI:EtROZ
RelllOr
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111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Átila Lira , o
Projeto de Lei nO 343/99, nos tennos do parecer do Relatar, Deputado Agnelo
Queiroz. O Deputado Átila Lira apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Maria
Elvira, Presidenta: Celeita Pinheiro e Marisa Serrano, VIce-Presidentes: Agnelo
Queiroz. Átila Lira. Gastilo Vieira. João Matos, Jonival Lucas Júnior, José Melo.
Nelson Marchezan. Nilson Pinto. Norberto Teixeira. Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho
e Pedro Wilson.

Sala da Comissão. em 3 de novembro de 1999

Deputado José' Melo
Preaidente.eríÍ exercício

,~-'/

VOTO 00 DEPUTADO ÁTILA LIRA

o ProJBlo de Lei N" 343. de 1999. tem por objetivo

estabelecer um mutirão de orientação da juventude sobre as conseqüimcias

nefastas do aborto praticado como soluça0 para a !lf.8videZ precoce. A propol!ta

de inslituicão de uma Semana Nacional da Prevenção do Aborto conta com o

voto tavortlVel do Relator. o respeitado médico e nobre deputado Agnelo Queiroz

Ententlo Gue a proPOSIçãO foi distribuida lHl!{ta ComIssão

TécnIca eVidentemente não para que se pronunciasse s~~ ~ aspectos
díre1amente ligados à ârea da saúde e referidas. por exemplo. ~ atí~lde sexual
precoce. saúde sexual e reprodutiva. peligos da gravidez In~JllIIa para o

desenvolVimento fisico e a saúde da mulher. técnicas contraceptiv~'à;\l\>Ortivas.

Saúde é campo temático da Comissão de Segundade Social e Famjfla. que se

manlfestarà posterlormente

O que ae nós se espera é que nos manifestemos com

relaçlio a validade da instituiçlio de 'semanas' como instrumento de Informação e

formação da oplnillo pública. em geral. e da população escolar, em especial. e.

ainda. que deliberemos sobre a proposta de envolver nas comemorações.da

semana de Prevenção do Aborto os estabelecimentos de ensino fundamental e

médiO. na forma de oalestras e debates sobre gravidez e aborto e as formas de

sua prevenção

No entanto. h.à anos se sabe que intervenções eSPalra~>,.como palestras.

campanhas. debates e "semanas", raramente modifica"'.at~ e condutas.

porque se realJzam num espaço de tempo curto demais pa~se estabeleça o

clima necessário à formação de uma consciência critica - ·no piesente caso. uma

consciência crítica capaz de lidar com os riscos da atividad~xual precoce.
Aplaudo e apóio a idéía de a escola oferecer a nossos

jovens uma orientação sexual bem dirigida. desde que não se use a metodologia

proposta pelo Autor. ·bem mmlstrada por técniCOS devidamente habilitados", Só

acredito na educação preventiva escolar a) que emergir de uma preocupação

permanente que perme)E! todo o currículo. como tema transversal: b) que for

Implementada medlSnte procec:IImentos passíveiS ae avahação: c) que for

discutIda com a comunidade escolar maIS ampla: d) oue atnbUJr ao profassor o

capei de Interlocutor prefenclal do educando.

Segundo o nobre Relator. "a escola. realJzando um trabalho

Integrado com os meIOS de comunicação e com os órgãos da área de saUde.

oederá atln9ir de maneira eficiente o grupo-.alvo~. Tenho minhas dúvidas.

Nós parlamentares temos um pouco a mania de achar que
a melhorana é uma consequêncJa natural da coaçáo de mais -diaS-, mais
'semanas-. mats disciplinas. mais campanhas. Tamantla é essa nossa. fé que, na
deliberação soore propostas dessa narureza. sequer nos preocupamos em ouvir

previamente a opinião das partes interessas (professores. alunos, pais), em

constnur Instrumentos capazes de avaliar sua eficáCIa e os possivets efeitos

colateraIs negatIvos. em Guali1icar o pessoal Gua vai executar Incumbido de

executar as medidas. em conhecer a experiênCIa adqui!i<la .pelos-<irgAos

governamentais pertinentes. como. no presente caso. os Ministérios da saúde e
da Educação.

Em aSSlm procedendo. corremos o nsco, JnclUS1ve, de
esquecer que o problema numero um da educação escolar. especialmente na

rede pública. é a falta de investimentos na valorização dos profissionais da

educação. em termos de remuneração. condições de trabalho e aperfeiçoamemo

prolissionai. Afinal. a escola nada consegue com professor desmotJvado,

despreparado, mal-remunerado. sem prestigio social e profissionai e, sobretudo.

raramente ouvido e consultado. Tudo mais é secundaria. se não supérfluo.

Como todo o respeito pelo alto nivel em Gue os colegas

Chico da Princasa e Agnalo Queiroz conduzem sua ação parlamentar e

ressalvada a necessidade de enfrentar com determinação o prot)fema da
gravidez precoce. volO contranamente ao parecer do Relato.

,.. '''-.3
Sala da ComIssão. em :::, de _.-,=" de 1999.

i,·,:.... /'\1.J ' ~ '- vi."--
/ Deputado Átila LJrã

PROJETO DE LEI
N! 402-A, DE 1999
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

'SUMÁRIO

- Projeto Iniciai

(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÁO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Dispõe sobre alteraçOes no texto da lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro).

- Na Comisslio de Viação e Transportes:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de emendas ao substitutivo
parecer da Comisslio
substitutivo adotado pela Comisslio

- Projeto apensado: nO 474199

111

No caso em tela. não se discute. evidentemente. que os

estabelecimentos de ensino podem e devem contribUIr para a reduçio dos

índices de gravidez precoce e mdeseJada. real~ um trabalho de
conscientízação da comunidade escolar e. através des~~ d~ledade em geral.

Preliminarmente. é legitima a associação entre a educação

escolar e a melhona elos nívms de saúde e de bem-estar da população. como

argutamente perceneram o Autor e o Relator do PL SOD exame. Vale lembrar que

jã a Lei nD 5.592. de 1971. preceituava como obrigatória a Inclusão nos currículos

plenos dos estabeleCImentos de ensino de Programas de Saúde e Gue.

modemamente. Saúde e Orientação Sexual estão Incluídas nos chamados

Temas TransversaIs. entendidos como o conjunto articulado de conteúdos que

são didatk:amente trabalhados nas disciplinas convenCionais. perpassando todo

o currículo e onentando o próprio convivia escolar.

é. importante assinalar que. na vlgéncl3 da atual Lei de

Diretrizes e Bases aa Educação NaCional. as ações educatiVas de um

estabelecimento de ensino têm que emergir de uma proposta pellaQÓ9iCll1lfÓpria

da institUição. elaborada com a participação dos profiSSIonaIs da educação e em

articulação com as famílias e a comunidade. Trata-se de um projeto educativo

global. multifacetado. capaz de assegurar que todos os setores da escola estejam

efetivamente empenhados no preparo do aluno para o exercício pleno da

cidadania. Claro é qua o respeito devido á autonomia pedagógica das escolas

impõe certos limites à intervenção do poder público. quer na área legislativa. quer

na área executiva,
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.0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art l' . ot.e ao n" 1 da alínea a do inciso II do § l'

do Art 61, ao inciso VI do Art 105 e ao Art 338, da Lei n' 9.503, de 23 de

setembro de 1997, as seguinlH redaçÕllS:

"Art 61- __.. •••••_ ,,,

§·1· _ .
1- .._ _ _ __ _ ...

1/- .

a) _ _ __ _ .

1) cenkJ e dez quil6metros por hora paR

automóveis, camionetas e motocicletas; ,

"Art 105 - _ ..

VI • para as bicicletas, sinalização noturna

dianteira, traseira, lateral e nos pedais.

"Art 338 - As montadoras, encarroçadoras, os

importadores e fabricantes, ao comerciarem veiculos automotores de qualquer
categoria, sio obrigados a fornecer, no atn da comercia/iDçjo do rup«tivo

veiculo, manual contendo nonrras de circulação, infrações, penalidade,

diteção defensiva, primeiros SOCOITOS· e AnllXOS do Código de Tr.l1I$Í/D

Brasileiro."
Art zr Es1a lei entra em vigor na dãta de sua

publicaçlio.

Art 3' Revogam_ as disposiç6es em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Com as modificaç6es que introduzimos no PLC n'

D4I9ll, por meio do presentll projeto, pl1ll8ndemos corrigir distorç6es Ia1antllll

no texto do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n' 9.503, de 23 de setembro de

1997), em seus arts. 61, 105 e 338, todas elas relacionadas com o segmento

dos veiculas de duas ou tr6s rodas.

No tocante ao art 61, § 1', inciso 11, aUnea a, que

dispõe sobre a velocid8de máxima pennitida nas rodOVÍllS, obee_ que,

por Rio te~ sido mencionadas expllcitlJmentll no texto do dillpollltlvo, ..

motocicletas acabaram enquadradas na categoria "dsmais veiculos". Porforça

do que dispõe o nllmsro 3 da alil\8ll em qullStio (referen1e aos "clamais

veiculos''), as motocicl8tas foram equivocamente equiparadas a valculos

tradicionalmente lentos, sujaltando-aa, d.u fonna, juntemente com

camlnh6ell e carretas, ao mais baixo limO. cIa velocidade (oitenta qull6matro

por hora) previsto no C6digo ds Trlnsito Brasileiro, quando, na ....11dade, a

leglslaÇlo mundial consldelll que a veloci~da máxima Indicada para as

motocicletas é igual à do automóvel.

Mantida a radaçlo atual do dispositivo, ..

motocIclates, por quest6es da segurança, seriam fatelmsnte lavadas a trafegar

pela faixa da dillllta das rodovias, a qual, como se sabe, é,·sjsalmente. a que

apnsssnte as piores condiç6as da conssrvaçlio. Do contrário, ficariam

~nantemente expostas a riscos da atropelamento por automóvaia e

ônibus, cuja vslocldade máxima admltiéla no C6dlgo cIa TrInsIto Brasilel!'o ..

slgnificatlvamsnte superior (cento e dez qull6metros por hora).

Da modo a corrigir tallmpropríedade e pouIbllltar às

mótDclcletas daasnvolver, com segura~ velocidada compatiw(~msa.

caracteristlcas, o projsto que .p.....ntamos pnetende atribulr-lhe o meamo

Ilmlte da velocidade -beIecido, no númam 1 da alíllN a, paraa~ e

camionetas.

Já a alteração que atinge o art 105, incÍllO VI,

pretende suprimir, da relação dos dispositivos de uso obrigatório nas

bicicletas, a campainha e o espelho retrovisor.

Constata-se, nesse particular, que os citados

equipamentos encontram-se atualmente em completo desuso em todo o

mundo. Tanto assim que inexistem referências a esse respeito na legislaçio

de trânsito vigente em países como os Estados Unidos e os europeus, de

modo geral. Além de onerar o custo do veiculo, avaliamos que tais exigincias

em nada contribuiriam para aumentarsua segurança no trânsito.

Em especial, note-se que a imagem do ombro do

ciclista seria a Ilnica possível a partir dê espelho retrovisor em sua bicicleta.

N..... circunstincias, e considerando as baixas velocidades alcançadas pelo
veículo, admite-fle que a melhor visão da área e do tráfego Imediatamente

atrãs de si, o ciclista poderia obtê-Ia por meio de observação direta, bastando

para Isso realiDr, sempre que necessário, simples rotação de cabeça.

Finalmente, a Ilitima alteração proposta recai sobre o

art 338, que obriga montadores, encarroçadoras, importadores e fabricantes

de veiculos de qualquer categoria, motorizados ou não, a fornecer ao

proprietàrio, no ato da comercializaçã~ do produto, manual contendo um

vasto conjunto de normas de trânsito.

Ocorre que o referido manual, tal como previsto no

Código de Trânsito Brasileiro, é essencialmente dirigido para usuários de

veiculos automotores, o que, por si só, toma questionável a intenção

expressa no dispositivo, qual seja a distribuição obrigatória e indiscriminada

dlnnalllriat,· inclusive" mr comen:ializaçãO' d...veículOS' dI!" propulsi<t·humsnIt,

tais J;omoJlicil:letas e triciclos. Ademais, para atender adequadamente às

especificações apresentadas, calcula_ que a coletânea de nonnas a S8l11m

fornecidas resultaria em impresso com volume correspondente a cerca de 100

páginas, sendo que em menos de duas delas poder-se-ia !!!Igotar a totalidade

das matéria. de interesse direto dos usuários de bicicletas. Ao generalizar a

obrigatoritdade do fornecimento do manual para todo e qualquer tipo de

veículo, esqueceu--se o legislador de que a exigência atingiria,

descabidamente, o segmento dos biciclos e triciclos infantis, entre êujos

usuários se encontram, inclusive, crianças"em idade pré-escolar, para q"uem o
manual Slria de pouca ou nenhuma serventia. Dai a conveniência. de,

conforme estamos propondo, restringir a obrigação do fornecimento do

manual exclusivamente à categoria dos veículos automotores.

Na expectativa 'de que a presente emenda venha

somar-lle aos elevados propósitos de aperfeiçoamento da nova legislação de

transito b....i1eira - tal como se acham cOllSubstanciados no Projeto de Lei da

ctmara n' 04, de 1998, que ora se submete à apreciação desta Comissão _,

esperamos contar com o apoio dos Ilustres Pares para sua aprovaçlio.

Z~:-;C'-
Deputado INOCÊNCIO OUVEIRA

Liderdo PFL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
ÇOOJIDJmA,çÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.503, DE 23 DE AGOSTO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE lRÂNSlTO
BRASILEIRO.



59158 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

CAPITuLOm
Das Nonnas Gerais de cirCuIaçao e Conduta

............................................................................................................................
Art. 61 _ A velocidade máxima permitida para a via: será indi~ por meio de

siDalizaçlo, obedecida suas caracteristicas técnicas e as coodiç6es de ttânslto.

delcabldlrntn1ll, o ugmento dOll biciclos e tricicloS infantis, entre cujos

u.uárlOll. encontnIm, illCluaive, crlanças'em idade pré-ucolar, para quem o
menueI SItIe de pouca ou nenhuma serventie. Dal • conveniincia. de.

conforme eetall10ll propondo. I'Htringir • obrig.çio do fornecimento do

manual -ulvamen1ll* categoria dOll veiculas automotc-.

Na eXJlllClatiYll -de que •~ emenda venha
_ ... lOS elewdOll propóeitOll de .perfeIçoa~da nova Ieglslaçio de

transito braalIIIra - tel como .. achem conaubatanciedOll no Projeto de Lei de

cimara n" 04, de 1981, q.. ora se.u~*.preclaçlo dema Comialo _. ,
..paramOll conter com o epoio doa ilustres P..... para su••~.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
C.OO~çÃODE ESTUDOS LEGISLATIVOS -CeDI"

LEI N- 9.503, DE 23 DE AGOSTO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASn..EIRO.

.................................................................................................._...•.................•
cAPiTuLom

Das Normas Gerais de cirÍ:uIaç!o e Conduta
.............................................................................................................................

Art. 61 - A velocidade máxima pennítida para li via será indicada por meio de
siDalizaçio, obedecida suas caracteristicas téalicas e as condições de trAnsito.

§ 1° 0Dde nllo existir siDalizaç!o regI!lamemadora a velocidade mãxima será
de:
.........................:. .

n-nas vias rw:ais:
a) nas rodovias:
1) cemo de dez quil&neuos por hora para automóveis e camiooetas;
2) _ quilômelros JlOI" hora, para ônibus e microÔllibus;
3) oitenta quilOmetros JlOI" hora, para os demais veículos;

CAPÍ1ULOIX
Dos Veículos

SEçÃon
Da Segurança dos Veículos

Art. lOS - SIo equipamentos obrigatórios dos veículos. entre outros a serem
estabelecidos pelo CONTRAN:

CAPÍ1ULoxx
DiIpo&ições.FiDais co TIlIIISitórias

. ..

:m 338 - As montadotas. encarroçadoras, os importadores e fabricantes, ao
comerCIarem veiculos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a
fe:m=, no. ato dacom~ do respectivo veículo, manual comendo lKmIlIS de
circulação, infrações, penalidades, direçIo defensiva, primeiros socorros e Anexos do
Código de Trânsito Brasileiro.
~ .
...........................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N.2474,DE 1999

(Do Sr. Joio Cóter)

Acrescenta novo inciso &0 art. ~05 da Lei n2 9.503, de 23 da
• ..tubro d. 1997.

(APENSE-SE AO PIIOJET() DE LEI N" 402. DE 1999 J

oCONGRESSO NAClO!lAl. DECRET....:

_ ~ 105 da Lei N"9.503. de 23 de setembro de 1997. passa avigorarllCl'SlCido
oo~~~: .

'Art. 105 .
1- _ ..
11- ..
IV- .
V- ..
VI- .
VII-peIll 05 'l9iculO5 de t!aIIaporte escolar. 05 de !lnplxl!de pasageio& com mais

de 10 Iogns, equip&menlo que impeça O deslocamento do veicUlo enquanlo quaiquer das
pcx1as estiwlrem aber1Is.'

Ar!.?! Esta Lei entra em vigor na da1a de~ puwéa;Ao.

Ar!. 3' R8'/ogllm-Ie as dIsposiçOes em contJ*io.

.llISTIACAÇÃO

E cocnum, plincipaimllnle nos QIlIldaS c:entroG, os V1!icu1os de tranIp:lrIe coIaIivo
clesIo<:av:tHe, quando da saída de pon1os de enilarqoo e~ de l*UQIiRla. can
as patas allert8S, pn:MlCIlldo aciden1es ~. No entarm, jé 8lÕIlIIm no lllIlCá
equipementos, sem que SlgnmqtJe meiores cusilc penI as empnlSIS.~ de inpIcIr o
deIIocanent> 00 velcuil enqUlIllo _ tlIlIvercan qualqllllr das poI1as - •

Este projelo, que ora su!lnlelemOS'" aptICiação dos nobAls Pns, ao i1Irodu2ir como •
obIig_ equipamentos que impeçam o deslocamento 00 veicUlo nasta situIç6:>, Illm por
~ contribuir para diminuir OS riscos e o l1ÍIllllllO de llddeoles no tJmlIpOllIl coIaIivo,
principalmente urbanO.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA.
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

LEI N" 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASn..EIR.O.

...........................................................................................................................
CAPÍTULo IX
Dos Veiculos

.............................................................................................................................
SEÇÃon

Da Segurança doS Veiculos
...............................................................................................................................
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Arl 105 - São equipamentos obrigatórios dos velculos, entre 0UlI0S a serem
estabelecidos pelo CON1RAN:

I . cinto de segurança, conforme regulamentação especIfica do CONIRAN,
com exceção dos velculos destinados ao 1IlIlÍsporte de'passageiros em perclJISOS em
que seja pcnnilido viaiar em pé;

- II - para 05 velculos de transporte e de condução escolar, os de~"""W
passageiros com mais de dez lugares e os de carga ~om peso b~ to1lll, supenor a
quatro mil, quiohentos e trinta e seis quilogramas, eqUIpamento registrador mstantâneo
inalterável de velocidade e tempo;

m-c:acosto de cabeça, para todos os tipos de velculos automotoJ:eS, segundo
UOIIDDS estabelecidas pelo CONTRAN;

N-~ADO) ,
V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de nndo,

segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, ,.'
VI - para as bIcIcletas, a campainha, sinalização noturna dl3uterra, tIaselIa,

lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.
§ 1° O CONTRAN discíplinarâ o uso dos equipamentos obrigatórios dos

velculos e delmninará suas especificações técnicas.
§ 2° Nenhmn veículo poderá transítllr com equipamento ou acessóri? proibIdo,

sendo O infrator sujeIto às penalidades e medidas admiuistranvas preVIStas neste
Código.

§ 3' Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de
veículos e OS revendedores devem comercIalizar os seus velculos com OS

'equipamentos obrigatórios definidos neste artigo, e com os demais estabelecidos pelo
CONTRAN.

§ 40 O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste
artigo. ..
.............................................................................................................................
..............................................................................................................._...•.•....

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 402199 (apensado o PL n° 474/99)

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura· e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas, a partir de 11/05/99, por cinco sessões.

ESQ'otado o prazo, nãõ foram recebidas emendas ao projeto.

veiculos. Propõe upara os veículos de transporte .scalar, os

de transporte de passageiros com mais de 10 lugar•• ,

equipamento que impeça o deslocamento do veículo enquanto
qualquer das portas estivermn abertas".

Cabe a esta Comiss&o de Viaç&o e Trlll1Sporte.

emitir parecer quanto ao mérito da proposiç&o principal e

sua apensa.

11 - VOTO DO RELATOR

As alterações propostas pelo autor do projeto s30

a nosso ver relevantes. No caso da velocidade limite máxima
_nas-_~·ia. para as motos, acreditamos que, sendo un

veiculo mais leve e de Illaior aqilidade, as motos prec:i...

ganhar a mesma velocidade dos autolDÓveis para que po••aa
melhor praticar a direçAo defensiva.

A obrigatoriedade do uso da campainha e ••pelho

retrovisor nas bicicletas, concordamos com o autor do
projeto, só faz encarecer o produto e pouco contribui p'Ar& a
segurança dos ciclistas e pedestres.

Finalmente, a obrigatoriedade do fornect.ento
pelas montadoras, encarroçadoras, importador.. •

fabricantes, de manual contendo normas de cireulaçao,
infrações, penalidades, direção defensiva, priJllairo8

socorros e Anexos do C6digo de Transito Brasileiro, na ato

de comercializaç40 de ciclos, me parece um exagero. Afinal,

a grande maioria dessas normas só interessa mais ao.

veiculos, n30 aos ciclos, Assim, para essa categoria teria
muito pouca utilidade.

Quanto ã proposta do projeto apensado n6s a

consideramos também. relevante em termos dR segurança do.

passageiros. Nem sempre os motoristas esperaa que o.
passageiros se acomodem. em seus assentos, e j á dia partida
nos veículos provocando desequilíbrios e dano. f:rs1co. ao.
qp.e ainda se encontram em pé.

Pelo exposto, somos pela aprovaç&o do PL n2 402./99

" do PL n2 474/99, na forma do Sullllrt:itutivo que

apresentamos.
Sala da Comissão, em 1B de maio de 1999

~~
"\

• _.1 •
~ ,

Ruy O Prudêncio da Silva
Secretário

I - RELATÓRIO

Sala da Comissllo. em Zl de ~

~
'

" r/
Deputado' O

Relator

de 1999

o presente proj eta de lei altera vários

·dispõ~it1vOS do Código de Trânsito Brasileiro.
No art.. 61, que trata dos limites de velocidades

máximas dos VRíeulos, propõe, na alínea "ali do inciso 11, a

velocidade máxima de cento e dez quilômetros, nas rodovias,

também para as motocicletas.
No art.. 105, que trata dos equipamentos

obrigatórias dos veiculos, retira do dispositivo em vigor a
obriqatoriedade das bicicletas possuírem campainha, e

espelho retrovisor do lado esquerdo ..
No art .. 338, retira do dispositivo a referência a

ciclos, deixando a obrigatoriedade de que trata o artiqo
unicamente para a comercializaçao de veiculos.

A este PL n2 402./99 foi apenso C) PL n2 474/99, que

acrescenta mais un inciso ao art, 105 do Código de Transito
Brasileiro, que trata das equipamentos obrigatórias das

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 402., DE 1999

Dispõe sobre alterações no texto da
Lei n2 9.503, de 23 de setembro de
1997 (C6digo de Transito
Brasileiro) .

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 Este projeto de lei propõe alterações nos

arts. 61, 105 e 338 da Lei n2 9.S03/97, que institui o

Código de TrSnsito Brasileiro, e tratam respectivaaente da

~eloC't~· máXima limite dos veículos e do. seus

equipamentos obrigatórios.

Art. 22 O art. 61 da Lei n2 9.,503/97 p ....a a

vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 61..4 ..

aj •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

l) cento", e dez quilômetros por hora para

automóveis, camionetas e motocicletas; (NR)
.................................................
Art. 32 O art. 105 da Lei n2 9.503/97 passa a

vigorar com a seguinte alteração da redação do inciso VI, e

acrescido do seguinte inciso VII :

"Art. 105 •••••••.•••••••••..•••• •· •• • •••••••••••••

VI para as bicicletas, sinalização ../oturna

dianteira, traseira, latera~ e nos pedais; (NR)
VII - para as veiculos de transporte escolar, os

de transporte de passageiros com mais de 10 lugares 1

equipamento que impeça o deslocamento do veiculo enquanto

qualquer das portas estivere..oa abertas .. 11

Art. 42 O art. 338 da Lei n2 9.503/97 passa a

vigorar com a seguinte redaçao:
11 Art.. 338.. As montadoras, encarroçadoras, os

importadores e fab!"icantes, ao comerciarem veiculas

automotores de qualquer categoria sao obrigados a fornecer,

no ato da comercializac;30 do respectivo veiculo, manual

contendo nor.mas de circulçao, infrações, penalidade, direção

dezensiva, primeiros socorros e Anexos do Código de Trânsito
B:t:.itsile.i~NR)

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua.
publicaç!o.

Rosa, Romeu Queiroz, Silvio Torres, Carlos Santana, Luiz SéIgio, Phllemon
Rodrigues, Teima de Souza. We!lington Dias, Airton Cascavel, Joio Tola, Joeé
Chaves, Duilio Pisaneschi, Neuton Uma. Gonzaga Patriota, Pedro C/laws,
Almertnda de Carvalho. Rl/ulo B",ga, Jorge Costa, Osvaldo Reis, Dr. Heleno,
~Imeíd-ªde Jesus. José Carlos Elias e De Velasco.

Deputado MARCELO TEIXEIRA
Pnaldanw

PROJETO DE LEI N° 402·A, DE 1999

SUBSTITUTiVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre aiterações no texto da Lei nO
9.503. de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' O arl. 51 da Lei nO 9.503197 passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 51 .

Sala da ComissAo, em

Relator

de 1999

a) .

1) cento e dez quilômetros por hora para automóveis. camionetas

emotociêrelãS;{NR)

Art. 2" O art. 105 da Lei n" 9.503/97 passa a vigorar com a

seguinte alteração da redação do inciso VI, e acrescido do seguinte inciso VII :

"Art. 105 , ..

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 402199 (apensado o PL nO 474/99)

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura •

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a

partir de 24/09/99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nlo foram

apresentadas emendas.

Sala da Comissão, em 1" de outubro de 1999

Secretário

11\ - PARECER DA COMISSÃO

A Comis&ao de Viaçllo e Transportes, em reunillo
ordinária realizada hoje. aprovou unanimemente. com substitutivo, o Projeto de Lei
n" 402199, e o de n" 474/99, apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado
Antônio Geraldo.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente. Mário Negromonte e

Chico da Princesa - Vice-Presidentes, Antônio Geraldo, AraceJy de Paula. Eliseu
Resende, Igor Avelino, IIdefonço Cordeiro, João Ribeiro, Lael VareNs, Alberto
Moumo, Domiciano Cabral, Joilo Henrique. Alolzio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu

VI - para as bicicletas. sinalizaçllo noturna dianteira. tralltlira,

lateral e nos pedais; (NR)
VII - para os veiculas de transporte escolar. os de transporte de

passageiros com mais de 10 lugares, equipamento que impeça o deslocamento

do veiculo enquanto qualquer das portas estiverem abertas."

Art. 3' O art. 338 da Lei nO 9.503/97 passa a vigorar Ã a

seguinte redação:

"Art. 338. As montadoras. encarroçadoras, os importadores e

fabricantes. ao comerciarem veiculas automotores de qualquer categoria silo
obrigados a fornecer. no ato da comercializaçaD do respectivo veiculo, manual

contendo normas de circulção, infraçlles, penalidade, direção defensiva,

prtmeiros socorros e Anexos do Código de Trãnsito Brasileiro."(NR)

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

iIDJ.~_llfttlSlQ"de 1999.

PROJETO DE LEI
N~ 415-A, DE 1999

( Do Sr. Alceu Collares )

Altera a Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases ~~ educação; tendo parecer da Comissilo de Educação, Cultura e Desporto
pela reJeição, contra o voto do Deputado Fernando Marroni (relator: Cep. Eduardo
Saabra).
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(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

LEGISLAç!C errADA A."lEXADA PELA
COORDE!iAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NAGlONAL.

11

- Projeto Inicial

- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas
· parecar do Relator
· parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O caput do art. 23 da Lei 9394, de 20 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Aft. 23. A educação básica poderá organizar-se em
séries anuais, períodos semestrais ou aUemáncia regular de
períodos da estudos, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar. "

Art.2°. Revoga-se o § 1° do art. 32, da Lei nO 9394. de 20 de
dezembro de 1996.

Ar!. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Nas três últimas décadas, o Pais tem enfrentado uma
vertiginosa queda na qualidade de sua educação escolar. A democratização, com
a conseqüente massificação do ensino. provocou uma conida aos bancos
escolares e desestruturou os sistemas acostumados. até então. ao atendimento
privativo das classes privilegiadas. Escolas e professores improvisados. espaços
fisicos inadequados. escassez de recursos para a manutenção e
desenvolvimento das redes escolares somaram-se para compor o quadro atual.

Nesse contexto. as estatlsticas de organismos
intemacionais têm, há muito. colocado o Brasil em patamares vergonhosos no
ranking mundial sobre a improdutividade dos sistemas escolares. Repetência e
evasão. em curvas sempre ascendentes, passaram a desafiar nossas
autorioades e pesquisadores.

Para enfrentar a situação. descobriu-se uma "fórmuia
milagrosa': as "ciclos" no ensino fundamental que, de vez. acabaram com a
estatística' da repetência. sem modificar os componentes que constróem a
qualidade de educação. Sem demonstrar qualquer aprendiZagem, o aluno é
promovido para a etapa seguinte do "ciclo". num processo que - considerado
pedagogicamente carreto por alguns - aprofunda as deficiências do estudante.
sem dar-lhe informações sobre a seu insucesso.

Os "ciclos" têm sido pervemos com a escola pública.
escamoteando seu fracasso e fomecendo, aos govemantes e ao mundo.
estatisticas que comprovam a "melhoria" do desempenho da educação brasileira.
Um instrumento eficaz para assegurar uma escola de qualidade inferior, aos

economicamente desfavorecidos.

Hoje. essa farsa vem sendo denunciada e alguns sistemas
estaduais de ensino têm recuado na manutenção desses "ciclos", reavaliando a
iniciativa e retomando à seriação que mostra. com clareza, o êxito ou o tnacasso
da escola. do professor ou do aluno. Um modela que diagnostica problemas e
permne a busca de soluçães adequadas a cada um deles, numa escola sem
mentiras.

Pelo exposto. conto com o apoio dos ilustres Pares para a
aprovação deste projeto de lei. que elimina da nova LDB um de seus equivocos.

Saia das Sessões. em.24 de /1'l1o"......có de 1999.

11f:~'/ ífj,',Deputad~~ ~ES

TÍTULo V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULon
Da Educação Básica

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 23 - A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de penados de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competéncia e em outros critérios, ou por
fomm divetSs de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.

§ 1° A escola poderá reclassificar os alunos. inclusive quando se tratar de
transferências entre estabelecimentos situados no Pais e no exterior, tendo
como base as normas eutriculares gerais.

§ 2° O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino,
sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.

SEçÃom
Do Ensino Fundamenlll1

Art. 32 - O ensino fundamental. com duração mínima de oito anos.
obrigatório e gratuitO na escola pública terá por objetivo a fmmação bàsica do
cidadão, mediante:

I - o desenvohimento da capacidade de aprender. tendo como meios
bàsicos o pleno dominio da leitura, da escrita e do cálculo;

TI - a compreensão do ambiente narural e social do sistema político. da
tecnologia, das anes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

m-o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em Vista
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;

IV - o fonalecimento dos vinculas de família dos laços de solidariedade
humana e de tOlerância reciproca em que se assenta a vida social.

§ 1° É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental
em ciclos.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 415, DE 1999

Nos tennos do ano 1I9, "caput". I e § 10. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. a Sr". Presidenta determinou a abenura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao projeto. a panir de 26 de maio de 1999. por

cinco sessões. Esgotado o prazo_ não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 02 de junho de J999

Carla Rodríg;es'aé' Medeiros
Secretária
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1- RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 415199. de autoria do ilustre Deputado
Alceu Collores. visa a eliminar da Lei nO 9394/96 - LDá, a possibilidade dos
sistemas ce ensino organizarem a educaÇào bãsíca M em cieJos. grupos não.

serisdos. com basa na idade. na competencia e em outros criterios. ou por forma
diversa de organização."

o Projeto de Lei foi distribuido apenas a esta Comissão de

mérito, onde, nos prazos regimentais não recebeu qualquer emenda,

É o Relatório.

li" VOTO DO RELATOR

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação NacionallLDB tem

como pilares centrais a flexibilidade na organização da educação escolar e a

autonomia concedida às instituiÇões de ensino quanto às ques10es didãtico

pedagégicas e administrativas. Estimula inovaçOes e dispõe que o ensino serã

ministrado com base no princip~do pluralismo de concepções pedagógicas. _",

Estas características têm sido consideradas. por

educadores e pesquisadores de diferentes correntes ideológicas, como salutares

ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, por permitirem

experiências inovadoras na busca de soluções críativas para os graves

problemas da educação.

No rol das inovaçOes que mais tem sido testadas, "os

ciclos" e os "grupos não-seriados" destacam-se no combate à evasão e à
repetência escolares, em especial das séries Iniciais·do ensino fundamental.

Essas iniciativas têm procurado valorizar o aprendizado - ainda que em niveis

abaixo do desejàvel- e, sobretudo. elevar a auto-estima das crianças eliminando

a derrota que cada reprovação significa.

Certamente há problemas a serem superados no dia-ll-dia

dos sistemas que implementam tais mudanças, Ill2S, é certo também que eles

existem nas escolas onde o regime é seríado e rígido. O que se precisa é corrigir

os rumos e sanar as falhas identificadas "nos ciclos", a partir de pesquisas

consistentes, ao invés de eliminá-los, deixando aos sistemas de ensino a opção

de adotá·los, ou não, conforme seus projetos político.pedagégicos.

Nossas crianças merecem que os sistemas de ensino

respeitem seus ritmllS e atentem-se para que a sobrevivêncill escolar atinja

indices aceitos inte!I'"cionaimente, através da melhoria de um aprendizado que

se pretende continuo e cumuiativo. Aspectos que podem ser favorecidos pelos

'ciclos" uma vez que a seríeção retém os alunos com aprendizagens abaixo do
nivel esperado.

F'or taia razões. entendendo que a LDB precisa ser
preservada, somos pela rejeição do PL 415199.

Sala da Comissllo, em 10 de ,.,w.--lt'...e de 1999.

..~\. '------'
Deputa DO SEABRA

Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cuttura e DelSporto, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, contra o voto do Deputallo Fernando
Marroni, o Projeto de Lei nO 415/99. nos termos do parecer do Relator, DlIpIJtlIdo
Eduardo Seabra.

Estiveram presentes ~" Senhores Deputados María
Elvira, Pl'l!sldenta; Celcita Pinheiro e Mansa S"rrano, Vice-Presidentas; Agnelo
Queiroz, Atila Ura, Eber Silva. Eduardo Seabra, Evandro Milhornen, Fernando
Marronl. Flávio Ams, Gastilo VlSira. João Mates, José Melo. Luis Barbosa, NelSon

Marchezan, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho, Pedro Wilson e Walfrido
Mares Guia.

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1999

~-Deputada Malisa Serrano
Vlce-Pnesidenta

no exerciclo da Presidência

PROJETO DE LEI
N~ 427-A, DE 1995

(Do Sr. Ubaldo Corrêa)

Destina as receitas financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados da Lotet'ia Federal,
Lotarie Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e Sena Especial) ao
Programa Comunidade Solidá'ia.

(As COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMILIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA
E DE REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

SUMÃRIO

- Projeto Inicial

- Projetos apensados: nOs 1.822100,2.645196,3.835197 e nO 4.213198

111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· tenno de recebimento de emendas - 1995
.tern10 de recebimento de emendas -1999 (nova legislatura)
· perecer do Relator
• parecer de Comissão
• voto em separado

O Congresso Nacional decreta:

An. 1° Ficam destinadu ao Programa COIIIlIIIÍllIde SoIiéma

iDsátuido pelo D=<ro n° 1.366, de 12 de janeiro de 1995, as receitas finalIceiru onunc.as

dos prêmios prescritos e dos primios a=nuIados da LoteriaF~ Loteria Esportiva
Fedet3I e da Loteria de Número. (Loto, Sem e Smi Especial).

Parigr2fo único. Eutende-se como recéu finatll:eitJ, os

rendimento. auferidos da aplic3çio, pelo órgio amcadador. segundo normas estIbeIecidas
pelo Banco CemraI do BruiI. dos recllfSOS Jiquidas arrecadados a cada saneio ou

extraÇio, até a data da prescrição ou JlllIIllIO'lIo do. respectivos pnlmios.

.. . An. Z' O Poder~ regulamentar.i. o disposto nesra lei no

pruo de 30 dias contados de sua publicação.

An. 3" Esta lei CIlIa em vigor na data de sua pubIicaçio.

An. 4° Revogam-oe as disposições em c:oatririo.

J1JS11FICAÇÃO

Como se sabe, a quue toWídade da arm:adaçio liquKla das
loterias fcde:aJ, esportiva e de lIlmoros. isto é, após deduzXIos os eusros operadoIIais da

CEF • Caixa EcoDômica FodotaI. que as administra. e o Imposto de Renda. .. por lei,
.insriljc:ada"'ente. destinada à Seguridade Social.

EsIe repasse é aaaádo. também, de f0l1Il& evenlIIIl, pelos

VIIIores correspondemes aos primios que tendo tido ganhadores. Dia foram. no prazo legal,
recIImados (primios pn:scritos).

Por outro lado. nos concursos em que Dia há ganhadores, os
valores dos prêmios penIIaDOCeIl1 depcmwIos na CEF. acumnlando-se 005 te::urS05 dos
ClIIlClInOS posteriores, até a prmliaçio.

o que p<erendemos com o presente pr'.•" de lei é que alé a

pracriçio ou pagamemo d05 rapa:tivos IrimiOs. os receitas aufe.. _., ,:e,,, a apIic:açio
dos valores correspondemes pela CEF, .sejam direciolWW , ProgiOiDa ClY=nidlde
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SCIlidíóa, iIIIliluído poIo IIUII pano. limá do Decreto 1.366. de 12 de jaDeiro de

1995.

~ que, 110 CUO. ncMum prejuízo scri acumado à
SIpridade Social ou aos g&IIbIdores. Pelo contririo. emendemos. que da fOt1ll& como

~ noua proposiçio. os boDeficios sociais decom:nles dos recursos arrecadados
Ido lIIIXimizIdos, sem DOS alàamnos dos propôsiIos que lIIClliYInID a cnaçio das

~
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'::OORDENAÇÃo Di:' (Si uoas L.EGlSL.ATlVOS· CtD

__1'_'J'U lD5 ........

1IIIjIIt.........~.-....-.....-.

Oi ID:Dol·---...__:=:;...ao_OIlLI4,

=:~"'~..""'_"2"._L'" _11'.\3, ....1·*

DECaETA:
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___~No_._._cen>plelalt._do_

f r Nt llpOIIII • li", ilIiJ 11 * c r 1.- do CClOId1Io. o.,.....do_dalI-' ""-'io.
f '1' OI_ee:- .ooXOldtiodafllllÇlode

~:."t:,r.rt-.-.............. 11 do - 0'.143. do 11 do

1117.*2t*J.fl:i:A.- pdoe-u.i. auiboiçlIos do ConooIIoo criado pela _ 0°

M'1' c..,....e-ePnIpaa~5oIidW:

1............_açiloI....-.__
....._.~....:.=:a=vuI'- de ClrpIliDçlltI quo ..-... 0IIlm._.__.a~ ..... llrJiClIpdbIicocf__•
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........:;=at•• ~..:I..:-.;-::.:~.r:- pai o.-aa...... v.~.apaioraailçlodl; __.~de_lf......

\11.__......._.

M" 0_. RepeIIc:a~ __..-do-.o_.e-. ._ __ ...-laçIo.

. Ar!. 5" o "8ctltlirIo-Exttuúvo do Programa Ccm_ S<llidiria _ do li"'"
lICXIIOlIÇIo do Presiden., ela Rqll1b1ia.

Ar!. 6"0 Programa oort llIlli 8e<lmria--'" vincolada aCasa aVl1da_do RÕptlhIica. qoe _ '""l""'dvel pela _ coordenaçio DO_. da AdmllllSOil;ioP1lbl~_

l'attlr'fo lÚliaJ. CampelO ao Sea<Wi<>-Exetutivo do Programa:
a) pmitipM elas lIIdientiu _ pelo Presidenle ela RcpIlbtita ao _ do

b) _ lS'tt\lIiltlIlIaçO do ConRJbo lOS MinisUos do Estado:

o) _com osM"_ '"'JlOIlSMis peIa....uçlo elas açiIes. 1S.....,qiIS pai

• implemeDlJçll> elas n:cllIIIOIIl1IÇ do ConseIbo.:

<1)-' açIo dos_~ pela Jl:IlIO dosrrozr-- de
tIlIIlbtIo a(0IIlt .apoIlnlza:

.)_10 açlies do poemoda llçadado PJ:ozr>ma<:.-SoIidIria:

f) _ o ComoIIIo do l'rllIIma.

Art. ,. Em tJda blD dos MilúsIl!riOS__no ComoIIIo_..-. par__
_ Gropo-Em:uuvo SelOrial.rob -dorespcctiYo Mil>iIaDdo-.

l'attlr'fo ÓllÍtO. SIo atriblúçlles dos GnlpoI-Exttuúvos_

a) supenisionar lO _ do Proznma ComuIIidtdc SoIIoMria "" - - de

b) _.1SIiilwIndo_pua aeucuçlo destellIraIi2ada__

0)"-" oobn: o _ de _ pllblitos para • euaa;Io das atividades do
ProBrama no ImbilO do Mio_:

ProBram'Com~::10 - c anituIJçIo com • 5etn:llIria-Euclliv. do

PIanojamonlo.~=-:=~~~Io~,..:,:~iniIlerio do

Art. 10. Ficom rcvopdos os D<=tos .... 807. do 29 do abril do 1993. 859. de 6 .k
junbo. o 1.098. do 2S do JIWÇO de 1994.

Ar!. 11. E.stc Decreto OIIU1em viprll1_ de _ publitaçlo.

BlUIIiL12 de i- de 1995: 174"do\ndeperldelltia.llI7"daReplllllita.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Clóvis Carv.lbo

DZCU'lO _9 1.3", DE 12 DE JAJlEIRO DE 1"5

(PDllIlcadoao DUrio 0Iitial elaUniIodo 13 dojlllleiro de 1995. SeçIo I.P'II-665 01566)

RETU'ICAÇÃO
NoarLr. __ li:

"'3" _ -.-..O~"IILIIdo_"143.do 11 de_do 1991.·
"f"__.... Decreto .. 807. de 29 de abril do 1993."-0' 3" lO odispoownoarLlI doDetreto 0°343. do JIde_do 1991:

·,("_c:tiIdo,mI:lee:mDrtlO7.dc204dl:abrildel9'J3.-

Nollt.lO'...1l:

-ae-~osDD::mClsrfsla7.de29ocalx1ldl:1993.159.de6dl:jcIllbotUI'l.ck25dc
IIIIIÇOCleJ9M.·~~IlIIIlel::laoInlm.de24oeabri1ckl993.159.6l6dr:j'Ilbodel993.el.(m.clt
25 ..~dtl994.· .

PROJETO DE LEI N° 1.822, DE 1996
(Do Sr. Ary Kara)

Destina as receitas financeiras dos premias prescritos da
Loteria Federal aos municípios onde se deu a premiação •

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 427. DE 1'995)---

O Congresso Nacional dcema:

Art. I" O VlIIor correspondcote 20 premio prescrito da Lotaria

Federal será integralmente destinado ao' Municipio em que foi vendido o bilhete premiado.

para utilização em obras sociais.
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Art. ~e Esta lei sera regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de 60 (,menta) dias de sua publicaçio.

An. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

NIda mais jtum, portmlO, do que direcionIr DO\'DS reanoI a
_ imtiIuíç6es, ............. vale maItar, que seria aplicados, coafixme llllISa

pnlplIIiçIo, _ na IU&IIIImIaIÇio ou.. caupra encupesa.çio de~

Art. 4' Revogam-se as disoosições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

Em 1995. conforme noticiado na imprensa. cerca de RS 1,5 bilhio

(1IlIJ bilbio e meio de reais) foram arrecadados peI& CU - Caixa Econõmica FedenI,

Invés dos vários tipos de loteriu ou concursos de prcgnósl:icos que adminisua.

Desse montante. premios roram pagos. impostos foram recolhidos
e o saldo direcionado ã. Seguridade Social e aos demais progmnas ou ações

governamentais sustentadas com esses recursos.

SaladuSeulies,em "ç de~ de 1996.

PROJETO DE LEI N" 3,835, DE 1997
(Do Sr. Arlindo ChinagIia)

Não se sabe. porém. qual o montante dos premios nio reclamados Diapi5e sobre a destinação dos prêmios prescritos de concursor; de
e que pres<:reveram. prc>gIlÓlrticos.

NolSO propomo é destinar lOS municipios onde se deu a

premiação os valores que deixaram de ser pagos pela CU. em funçio da presc:riçio dos
respectivos prêmios relllivos â Loreria Federal.

Comamos com o apoio de nossos Pares para a aprovaçio do
preseme projeto.

(APDSII:-SE AO P!!OJE'1'O DE LEI RO 427, DE 19957

o Congresso NacioD&! decreta:

Deputado ARY KARA

Sala du Sessões. em de de 1996. Art. I' Os prêmios de concursos da prognósticos, bem como dos demais

CCIIlC1IDOS e jogos devidamente &11tDrizados pela legislaçio vigcIJte, que

pres=vcmn devido • nio miIada pelo ganIwlor do valor em dinheiro ou do

bem somsdo, dentro do pDZO de validada, serio revertidos para o FIIlldo

Nacioaal da Saúda.

PROJETO DE LEI N" 2, 645,J)E 1996
(Do Sr. Msrquinho Chedid)

Destina àa Setas Casas de I!isar1córdJ.a os valoras doa prlm.os
pr..cs:itos des lotarias a =sos de ps:ogD6st1cos
adII1n1strados pala C&1za Econe.1ca Fad,as:al.

(APIlIlSE-SE AO P1lO.JETO DE I.E.I NO 427, DE 1995)

O Co:IIraoo NSCÍOllI/ da:rora:

Art. I' Os valons IàIIiYDs lOS ptãDios pracrims du Jocaiu a
doo CDIlCllrJos de JlfIlIIZIÓIlÍCX admíDiIlrados pela Caiu EcoD6mil:a FIIionI ....,
rapuados às Santas eu.. da MiJeriaXdia.

PsríIrd> ÚDÍCO. Os nIores da '!lJIl UIla o ..,. doverIo ...
lIlilizIdoI pciu beDoiicliriu~ Dal dapeou ràIIivB â "'..-.....çIo a •
caupra ou """'Petaçio de cquípomattos.

Ar!. 2" O Poder EDcu!ivo~ al'flSll= lei llD pruo
de 90 (1lDWllla) dias, a =-desua~.

Art. 3'Esta lei entra em vigor.. dIIa de _ publicaçio.

Art. 4' Revopm-oe as cIíspoJições em comr.írio.

JUSTIFICAÇÃO

Sio por todos COIIbecidas as difícuIdades liDm:eiru por que
posum as Santas eu.. de MiJoricórdia.

E.u ÍJIIÓlUiÇlieS da em- socular· do, .... dIiII,
]XlleIIrIllZU do daat.~ da ciIaeía~ llD BnIiI aIm'Iis doo páooobo
llIaIIdIda de JIlIdicIaa, doo b.oi: ri., da fOI;M' !fOI, doo __ de
""'"'-e de 1Ixmoçio de......,.......para aáta d.ioúde.

Bqje, em quo l'- & liluIçio~ as Sau e- do •
......p:-.doru de -.iça0 ao StlS·s-ÚIlico de Saídt, CllIIle é""1*8'_
ltIIIdid&alllllSa populoçio mais-.

ParígrIfo único. Fica estabelecido em 90 (noventa) dias o JlI2ZO de

prescri\'iO de que traia ocaput deste artigo.

Art 2" 05 xesponsáveis pelos concursos de que trata o art. I' teria o JlI2ZO

da 30 (lrinta) dias, comados a partir do léImino do JlI2ZO de prescriçio, para

=Ih= para o Fundo NacioD&! de Saúde o valor do prêmio objeto de

pmctiçio.

§ I' Serâ aplicllia multa de 100"/0 (com por cento) do valor do prêmio

soiR a empresa ou o responsivel que nio =Iher o valor ao Fundo Nacional de

Saúde dentro do JlI2ZO estabelecido no caput deste artigo.

§ 2" O niD recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde do valor do prêmio

prescrito snjeita & empresa ou o responsm,l • cusação da autoriz&çio legal para

ÍUllCionamenro.

Art. 3' As empresas ou~ pela reaIi>3çio da COtlCUI!05 ou jogos

Cvmio apraenlar &O Tnõun&l de Contas da Uniio. até o dia 30 de abril de cIlia

SIlO, relatório circunsIanciado COIIIelIdo & relaçio dos prêmios distribuídos no

=ic:io amerior e n:sPectivos bcaeficimos, assim como dos prêmios praaitos

que fOIml trIIISfmdos para o FUlIdo Nacional da Saúde. ---

Art. .oi' Esta Lei emra em vigor na data de sua publicação.

Art. S' Revopm-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
O Bruil assim atIIIln=tC a ums proliferação de jogos e concursos. Além

dos bingos, das rupciinhu e dos =s televisivos do tipo 0900, a própria

Caixa EcoDõmica Federal (CEF) tem ampliado sobmnmeita a ofena de jogos

como, sen&.. supcrseIl& e megasena, além da ttadicional loteria federal. Apenas no

primeiro semestre deste ano, a CEF arn:C3dou RS. 749,2 milhões com aslOll:ri&s.

É expressivo, porIIlIIO, o lIIlIIltaIIIe de recarIO mavin=wlos, dos prc!mios

disuibaidos, bem como dos prêmios que Dia sio retirados pelos gm1Iado<es,

iDdependentememr da opinião que tenhamos soiR & cilada proliferação de jogos.
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De acordo com o art. 195, inciso DI, da COIISlÍllIÍçIo Federal, • squdcIade

social será financiada, além de OIIIIU fomes, pela comribuiçio social iDcldeme

sobre a receita de CODC1lISO. de progncistico•. N0550 Jllt!ieto omplia essa foa:Ii: de

recursos, ao estabelecer que o valor do. prêmios prescritos sejam ttllIIIfi!ridos

para o Fundo Naciooal de Saúde, administtado pelo Ministério da SIIide.

Essa destina>ão foi definida. em ru.io dos COIlSIll1ltCS cones de recursos

efetuados pelo governo na área da. Saúde e tem o objetivo de mcIIIorw a

tpWida.de dos serviças de saúde prestados à popu1açIo lnsileiI3, aiocaDdo-Je

mais verbas para o setor. Dessa fOIlDll, os prêmios prescritos, ao inWs de

beneficilIrem os organizadores do jogo, comribuirio para a meJhoria da saüde

pública em nosso Pais.

BIIScaIIIOS lllIDbém com nossa proposição um nWor COIIlrOIe sobre os

di=sos tipos de jogos e concursos que têm pmtifmdo no país. Ao eslabeIccer

que os mesmos ficam sujeiras à fiscalização pelo Tn1nmal de~ UJIiIo,
esperamos que haja uma maior transparência na administIaçio desse tipo de

atividade.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nossos emÍIll:nleS Pms na eeneza

de que, aperfeiçoando o nosso ProjeIo, haveria de traIlSfomIá.lo em lei du mm
oponunas.

Sala das Sessões. em 12. de navembro de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA Ar;EXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESTLJ>OS LEGISLATIVOS - CeDI

o CODgIeSSO Nacional decreta:

An. 1° Os valores relativos aos premias prescritos das loterias c
COIICIlISOS de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal serão destinados
llOI pro_ de prevençio do cincer e da AIDS.

An. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessema) dias, conwio5 de sua publicaç!o.

An. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

Como ê notório, iníuneras do as atividades govemmnem:ais, no
campo social, amporados financeiramente pelos recursos am<:odados através das diversas
modalidades de loterias e concursos de prognósticos administrados pela Caixa EcoD6mica
FecIend - CEF.

A saúde. como um todo, é uma delas, pois se insere no campo de
llUIÇIo da Segnrldode Social, que ê, na verdade, expressi... destinatária dos recurpos
comegnidos com a p<ática daqueles sorteios.

Neste contexto, pretendemos que parte definida dos recursos
arrecadados se destine. especificamente, a detetminadas einquestionaveis~me;da

saúda, como os pro_ de PtCVenç!o ao cincer e à AIDS.

Assim, a estes programas, nosso projeto de lei destina 05 recursos
dos ptêmios prescritos das loterias e concutSos de prognósticos da CEF, ou seja, aqueles
ptêmios que, no prazo legal. nio foram reclamados pelos respectivos ganhadores.

Contanlos com o apoio dos ilustres colegas parlamentares pma a
aprovaçlo deste projeto de lei.

.d'~ {/Áu.- oCr/O3jq f
Deputada LIDIA QUlNAN

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1ÍTULOVIII
Da Ordem Social

CAPÍTULo II
Da Seguridade Social

Sala das Sessõe!, em de de 1997.

SEÇÃO I
Disposições Gerais

An. 195 - A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da Uniio, dos Eslados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:

I - dos empregadores, incideIIte s~bre a fulha de sa1ários, o
faturamento e o lucro;

II - dos trabalhadores'
m- sobre a receita d~ concursos de prognósticos.

PROJETO DE LEI N° 4.213, DE 1998
(Da Sra. Lidia Quinan)

Destina aos programas de prevençAo do cancer e da AIDS o.
valores relativos aOB prbiol5 prescritoz das lotarias e
concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econe.1ca
Federal - CEF.

(APE1fSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 427, DE 1995)

Ji:foIalsio DE EIlucaçiD. CDL7IIJlA E DIES~

_ DE UCDIHIllf%O DE _AS

PROJETO DE LEI N" 427. de 1995

IIos termos do art. 119, "Cllput", I, do ReqiDento

Int.rno ela Clara do. Deputados, alterado pelo art. IR, t,

da ReaoluçAo na 10/91, o Sr. Preaidente determinou a aberturA

.. divulqaçiio na Ordem do Dia dea COmiasÔRS - de prazo _ .';pre

sentaçiio de e ...ndas ao projeto, a partir de l"-<ie-;1mho -de 1995,

por cinco ••••õe.. Esgotado o prazo, MO foram recebidas mIRIJ.du

ao projeto.

Sela da Comiaslio, 13 d .. junho de 1995

~
\.'\
~ [ ,

C'lia '. !~:_ Oliveira
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Excelentíssimo Senhor ~sjdente da Câmara dos D<;putados

Defiro, Jb; termos do lIIt. lOS,p~o imico,

do RICD, o c!eIJarquivImmI 5E'proposições: PL's: 1028191, 4682I!l4, ,
1601196, 1778f96, 1~, 4048/98. . .

~:jlidS;:i~;J:ã~~~:~,,· . PRE I "IDms

o Excelentissimo Senhor Deputàdo Ary Kara PPBISP, nos
telmos do Parágrafo Único do Artl0S do Regimento Interno, vem à
presença de Vossa Excelência requerer o desarquivamento das seguintes
proposições de minba autoria: 4048198, 1028191, 4682194, 1600/96, 1601/96,
1778196,1822196.

Nestes Termos

PedeDeferim~ento /~

doFedem1
PPBISP

Sala das Sessões 10 de março de 1999.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 427. DE 1995

Nos tennos do art. 119, "caput", I e § 10, c/c aIt. 166, do

Regimento' Interno da Câmara dos Deputados;--a-Sr". Presidenta

determinou a abertura • e divulgação na Ordem do Dia das Comisslles - de

prazo para apresentaçllo de emendas ao projeto, a partir de 28 de maio de

1999, por cinco sesslles. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas

ao projeto.

Sala da Comissão, 08 de junho de J999

carJaRJi~edeiros
Secretária

I-~LATÓR'O

o projeto de lei nO 427195. de autoria do ilustre Deputado
Ubaldo Corrêa. busca destinar os recursos dos prêmios prescritos das loterias oa
Caixa Econômica Fedllnll ao Programa Comunidade Solidária.

A ele foram apensados, nOS cinco anos de sua trarnitaçio.
qulltro outros projetos de lei que versam sobre e destinação de tais recursos:

• o PL nO 1.B22195. do Sr. Ary !<ara. em beneficia d.s obras sociais :os
municlplos ande acorreu' premiação:

- o PL n' 2.545195. do Sr. Marqulnho Chedid. em prol das Santas Casas de
MJsertc6rdlas:

• o PL n° 3.835197. do Sr. Arlindo Chinaglla. o.ra o Fundo N.clon.. de S.úde:

• o PL n' 4.213198. da Sr" Udla Qulnan. para os programas de pnevenção do
câncer e da AIDS.

Em 22101/99. essas proposições íoram .rouivlldaa. e. em

10103199. desarquivadas a pedido do Depu1ado Ary !<ara. contcrme C8put e

pamgrato único do .rtigo 10~ do Regimen/O'~'

Na CoJirisslo de Cducaçio. Cultura e Dupor1Xl nio

recebeu quaJquer emenda nos prazos reginentals.

Os pmjetos a8lllo apraciados. tamt>em. plllaa ComialleS de

Segundade Sacial e Família: de Fln.nças e Tributação: e de ConstilUlçio e

Justiça e de Red.ção.

Este ,; o Relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Consideramos baslante meritóriaS as ~.
sugeridas pelos ilustres Automs das p1ll~. aos recul30S da. pr6mioe
prescritos d.s loterias d. Caixa Econõmica Federal. A Comunidade~. as
Santas C•••• de Misericórdia••s oms sociais da. municipios. os prcgramas
pneventivo. do cáncer e da AIDS. e o Fundo Nacional de Saúde estio a nweear
mais recursos para superar dificuldades eatingir seus objetivos.

Ocorre que tais recuntOS já estlio sendo.1I!clcIIdolI a um

outro setor da vida nacional que. a exempkl dos anteriores. enfrenta sérios
problemas financeiros e. também. tem farte .peio social: a educação.

A Lei nO 9.288. de 01107195. destinou .0 Programa de

Crédito Educativo:

"T/I- ..• trinta por cento da renaa liquida dos~
de prognóstícos administrados pela Caixa éconóm#:a
Federal, bem como dos recursos da prem/açlo nfo
procuTilldos pelos contemplados dentrO do pnaD de
_~o" (Art. 5").

Como o Programa de Crédito Educaiivo tem sido a única

ação CID EstaOo no financiamento de alunos carentes 00 ensino superior. nao

podemos admitir que seus já minguados recursos sejam reduzidos com a pen::ta

de uma oe suas fontes de receita.

Pelas razões expostas. propomos a reteiÇio do PL nO
427195 e dos demais. ele .pens.dos: PLs n°' 1.822195. 2.545:"96. 3.835197 e

4.213196.

Sal. da Comissac. em 110 datyWf~..e de 1999.

DeputadO OSVALDO BIOLCHl
Relator

111 - PAReCER DA COMISSÃO

._ .. . A Comissão de Educação. Cultura e Desporto. em
reumao ordlnána reahzad~ hoje, :ejeitou. contra o. votos dos Deputados Pedro
'MIson e Fernando Marrom. o Projeto de Lei nO 427/95. e os projetos de Leis n"s
1.822196. 2.645196. 3.835/97 e 4.213198, apensados. no. termos do parecer do
Relator. Deputado Osvaldo Biolchi. O Deputado Fernando Marroni apresentou voto
em separado. . -__ _

. Estiveram presente. os Senhores Deputados Marisa
Serrano. Vu:e-Presldenta no exercrcio da Presidência' Celcita Pinheiro e NIce
Lobão. Vlce-Presldentas; Ademir Lucas, Átila Ura, Eduardo SubIa, evandno
Milhomen. Fernando Marroni, Flávio Aros Gastjo Vieira João M8Ioa Jonival
Luca. Júnior, José Melo, Nelson March~n, Nilson Plrrto. Norberto Teixeira,
Osvaldo BloIchi. Pedro Wilson e Zezé Perreila.

Sala da Comissão, em 16 de novembro de 1999

f~
Deputada Marlsa Serrano

Vice-Presidente
no exercício da Presidência

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO FERNANDO MARmmr

1- RELATÓRIO

O prnjeto da lei n.o 427195. de autoria do ilustre Deputado UbeIdo Com!a deIIirMl
o. reculIOS dos prêrníos pmsaitos das loterias da Caixa EconOmica Federal 80~
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ComunidDde SoHdarie. o PL n." 1.B22196, do Sr.Ary Kara, em beneficio das obras socillis
do8 lIUlíclpio8 ondll 0C0IT8U a premiação, o
PL n." 2.ll45/ll6, do Sr. M8lquinho Chedid, em prol das santas ClI!llIS de Miuricéldia, o
PL no 3.835197, do Sr. Arlindo ChilllllllilJ, pII1I o Fundo NlIc:ionllI de SlIllde e o PL n."
4.213198, de Sra Udi8Q\Jinan, para os programas de p<evençio do cãnc:ere de NOS.

É o Rel8tório.

11· VOTO EM SEPARADO

ConIiclerllmos jodas as proposições em questão aJtamenle meritórias,
aNim como também se expressou o nobre relator que, no entanto, apreoentou voto
conririo ÍI 81..., alegando, corratamente, que _s reClJtSOs já e!l!lio destinados ao
Cr6dilo Educativo.

GostarflmOs, entret.nto, de lembrar que há mais de tririto projetos prontos
para serem votados, em regime de urgêncie, sobre o crédito educativo, apresentando
CIllIrU tontes de financiamento como o BNDES, por exemplo, que garantiria, sem dúvida,
reano su!ic:illntel5 plllll a solução definitivas do Crádfto Educativo, assim como,
condiç6es COI11p8líveis para o resaarcimento.

O Poder Executivo editou Medida Provisória criando o FIES, com visão
rwestida de "espírito bancário", sem a menor preoc:upação social, e que está causando

llIlClI1Il8S transtornos aos estuc:Ianl1Is carentes que tem lido seus pedidos de
fil18nCÍ8lJ1llnto de estudos negados pelo lBferido programe.

É fundamental que esta Comissão providencie a retomada da 1Í'amitação
dos mais de trinta projetos sobre o Crédito Educativo, para que se possa chegar a uma
proposta de consenso que reooIva de modo definitivo os problemas do Crédito Educativo,
tanto de aeu financiamenlo, como das condiç6es de ressarcimento.

Em relação aos projetos em pauta, consideramos que, como já dissemos
antenonnente, todos são meritórios. No entanto, a nosso ver, o
PL n." 3.B35197, do Sr. Arlindo ChinagliB apreserito a proposta mais abrangente para a
aplicaçiio dos reco.nos dos primios nlo prDCl.l'lldos, das Loterias administradas pala
caixa EconIlmica Federal, uma vez que eles seriam destinados ao Fundo Nacional
S8llde.

É interessante lembrar que o art. 195 da Constituição Federal prev!>, em seu
Inciso 11I a utilização da receita de concursos prognósticos para o financiamento da
seguridade social.

A retomada, pelo Sistema Único de Saúde, apenas dos recursos
provenientes dos concursos de prognósticos não reciamados não afetará o crédfto
edUcativo, pregrama, infelizmente, em extinção em virtude de medida provisória e que, a
nosao ver, deveria ser retomado pela trarnft8ç1o dos inúmeros prcjelos que tratam da
questlo, revelando a prIlOCUplIÇlio de nossos pares por encontrar uma solução definitiva
e de caráter social para o problema.

Assim, voto pela aprovação do PL n." 3.385197 e pela rejeição do PL n."
427195 e dos PLs de n."s1.822196, 2.645196 e 4.2113196.

Sala da Comissão, em I" de novembro de 1999

-:- ~~b
DEPUTADO FERNANDO MARRONI PTIRS

PROJETO DE LEI
N~ 437-B, DE 1995

(Do Sr. Fernando Ferro e outros)

Modifica a Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, que "regulamenta o artl90 159.
inciSO I, alínea c, da Constituição Federal, inslrtui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro"Oeste - FCO, e dá outras providências"; tendo pareceres: da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, pela rejeição deste e do de nO 1.518/96.
apensado, contra os votos dos Deputados João Paulo e Nedson Micheleti (relator:
Dep. Rogério Silva); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela inadequação
financeira e orçamentária deste e do de nO 1.518/96, apensado, e pela não
implicação da emenda apresentada na Comissão com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto a sua
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição da mesma (relator:
Dep. Luiz Carlos Hauly).

(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Projeto apensado: PL n° 1.518/96

11I - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:
• termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- 1° parecer reformulado do Relator
- substitutivo ofArecido pelo Relator
-tenno de receoilT'ento de emendas ao substitutivo
- 2° parecer reformulado
- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- tenno de recebimento de emendas - 1997
- emenda apresentada na Comissão
- tenno de recebimento de emendas .. 1999
- parecer do Relator
.. parecer da Comissão

o Cong<e..., NICÍ<lI\&I Decreto:

An. I' - A Ui o' 7827. de 27 de .etel1lbro de 1?89 p..... vigorar com as seguinte.
a1tenções:

"An.I· .

I .. Das Finalidades e Diretnzes Gerais

.\rt.2· .
§ I' ..
§ 2·.... . .
Art. 3 1 .
1- .
1I- ..
llI- .
IV· ..
v- ..
VJ· ..

VII .. orçamento anual du Iplic&ções dos recursos. com dcsunaçio majoritiria
da dotações orçamentiriu anuais.. para o financiamento de mlN c peqUCnol
produtores rurai~ pescadores anesarws e micro e pequenas empresas mduslrWs;

VJlI- .
IX- .
X· .

11 .. Dos Beneficiirios

An. 4° .. 5io beneflciirios doi recursos dos Fundos Conslltuclonais de
FinanciamentD do None. Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas. pessoas
fisicas e Jundicu. além du cooperativas c associações de produçio que c1=nv~lvam
&uvid&dcs lltoduüvu nos setores agropecul.rio. mmem. inclultnal e agromelu5lnal du
rqpões Non.. Nordes.e e Ceotro-O...e.

§ I'

§ L;t' • ~io tera acesso. fin.nclamentos com recursos dos Fundos de que trata
esta Lei. a empresa beneticiiria de fundo de incentl....o reglon.1. ou empresa controlada
pdas mesmas pessou fisicas control.doras daquel•. ate o recebimento do cendicado
de implantlçlo do respecuvo empreendimento.

§ 3· • 05 beneticíàrios previstos no "Clput" éeste anlgo serio c1aSSlflCldol em
mini e pequenos produtores nJrals. mini e pequenos pescadores Ines&JWs. medias e
grandes produtores rurais; micro. medias c grandes empresas jndustn&Ís e;
cooperatIVaS e usocílÇÕCS de produtores tlpos re li. nas seguintes condições·

I . nnní produtor rural .. Iqucle(a) que desenvolvI IIIVldades Igropecuiriu ou
extrativas com o concurso exclusivo de mio de obra familiar. sendo detrmor a
quaiquer titulo de imovcl rural que nio ultrapasse. em dnnensio. o correspondente I
Ol(um) modulo fiscal do muoic,pio delocalizaçio.

11 - pequeno produ.or rural - aquele'o) que desenvolva anvidades
JBIOPCCUUiu ou extrltMs. com o concurlO predominante de mio de obra familiar.
sendo detentor I qualquer Utul0 de unovel tural com dimenslo enue Ol(um). ate
OS(cinco' modulas fiscaiS do municlplo de localiuçio.

UI- mecho produtor rural. aquele(l) que desenvolva IUVldldcs IgrOpecuiriu
ou extratlVU em Imóvel rural de SUl propnecfadc. cujl dimcnsio observe os limíIei do
intervalo cnlrc OS(cincoJ. "até 100dez) modulos fiscaiS do mumclpio de JocaJizaçlo~

IV - grande produ.or rural • aquelefl) que desenvolVI anvidades
agropec:uanas ou extrativas em lmove\ rural de sua propnedade. com area superior I
100du) modulo. fi..... do mumcipio delocohzaçio.
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V ·lIlÍllÍ pescador1It-.! •~a) que uriIizie embM:açio de lIIIdeira fIItN
aÇo. com c:apKidadc de carp 11'; OS(cinco) toneladu;

VI. pequeno pacador ..aanaI • aquale(a) que utilize embItaçIo de....
dou aço.-com CIpI<idIda de carp,.... OS(ciIIco). até 100dez) tonàMu;

VII • micro e~ empr.- illdultrial • MI'ID cl••ICIÍIIII _

-~~deraa.r-o liquido, "-'Ode·...,. ....
de c:entraIizaçio da ....1IgçIo du emprau. co-. bUe ... _. •
llCOII6nIic:u dos setores itJduItriais nu regiões rapecrivu;

VIll • lIIidia e ... aapraa ilIdustriII • .-lo cIIIIiIk'adu .......... _
_ ~ diftaaDCiaios de fituraIiliarD liquido..... e _ de
CIIIpnpIioc. COlII bale nu ClnCteristicÜ ecoiIõmic:u doa _ iIduÍltlIia _

..-respectívu;

IX • coopenrivu • auociaç6a de produtora I ..... com JIIIo _
7m$(_ por ctIllO) do qIMdro lOCiaI MÍYO COftfrituido de lIIÍIIi e .......
pnàIIores JUrais. ou de lIIÍIli e pequenos pacadota an.-is. ou de ltIietv e
~ ompresirioI industriais, com pelo ..- 70% do~ opInIIÍllMI
liquido de rapomJbitic!ede datas eMqoriu de procIutom:

X • coopenrivu.~,deprodutores 11 • coopentivu e &MOCiIçilea
nio enquadIadu no inciJo aaterior.

t til' • No cuo de lIivicIada exuarivu e de atividedes &IfllIlCCl*ia ClIIlIe a
veriMl. .-- de ira nIo lIja a prillcitIaI dItentlhlll'. lia porte lia
aapreendi_o. a diferaIciaçio das categorias de mini •~~ JIIIIÍS
.... u demais calepiu se clara com base no nweI de U1i1izaçio de mio de ..
fiailiar. nu COIldiç6es estabelecidas IIOJi~ I e 11 deste "iIo.

§ S· • PItlI u atividades colllideradas no pariIsrafo llI\erior. a tipolosie de
ntédíos c llfIIIdes produtores rurais sere definida com base no YIIor lIobeI tia
produçio projetada. cujos limites seria cleterminildos pelas intticuiç6a filllllClins
llpIl"aCIoIas dOI Fundos. levMldo em COIISidenIçio u cuaeterifdcas das lIividatIet _
cadaRqpio.

§ (I' • Pn efeito da COI'IlpRMÇio das ClliIinciu fixatIu 110[ itIciIoIl e O
deste litigo. .... su1ic:iate decIuaçio emilída pelo sindicato de ttIb".Dn1 nnk,
-..wuou.-cilçileslaque.m-IiIíIdoIOI~

An.S· ..
I· ..
U ..
11I ..
IV .

11I • Dos Recursos • ApIic1r;6es

An.ó· , ..
I· .
11- ..
ID·.--
IV • ::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-=::::::::::::::::::::::::::::::::::

~~~~~~-~~~~~~;:t;~~~~f~\~~
Pa'israfO único ..
An .
An.!!" ..

IV • Dos Encarsos Finuccitos

An. 10- ..
An..II· .

1I· , .
12"· ..
f J , , " :: ..

.' 1 4~ : A atuaiizlçio -ma aplícIda llOI __ IIIÍIIÍ~

tini e - pacadora arrIIIItais e. com pequenos produlorea rurais e p.
PIIC&dora ........ nIo podari exceder • 50%(~~) e .'60%
(-~)~doa~'-"'-'aplicIdoIe_
C&IJIlXÍU"* poIiIica lIICioaII de e:táIiIo nn1.

'. An. ·12 • AI _ de juro[, _.incluidas' ClIlIliJJ6a.~ e tiúo
de COlmpMIida a lCniçoI oficiais de· ...... técNce pera .... e ,....,
/IIIIIU« nnI e quaíIquer outras~ dínIa ou n6rWu a
-ao de crédito. nIo poderio _ lUJlCrioresa '" (oito par .-o) 10 _ e
1IrIocapiltol;udlJ~e.

V.. Da Administrllçio

An. IJ· .
I· ..
D· ~ .
An.·14 : ..

I . ...-OI pnlInIM& de financiatMnto de cada Fundo. nestes incluidol u
....~ du 0JMnç6es de cnidíCo. hIrmonizaIICIo. com os planos rqioDais
de "'volviIMMo•• vitta de JlIOPOII& da rapectiva ÍlISIiwiçio financeira fotIeraI de
ctnItrl'flÍClllll;

O· , ..
m ..
Parípúo Único ; .
An. 15 .
I· ..
O• tIeItir__e proccdintentos operativos;

11I. tDqU&drar u Jll'OPOIfU nu faixas de encargos e deferir os créditos;

IV ; ;
V ..
VI .
An. 16· ..
1I·· .

12"· .
An.17~ ..
PIríFafo Único .

VI • Do Comrole e Prestaçlo de ConlU

An.I.· .
An.19· .
An.20· ..
f I"· ..
12"· ..
I)"· · ··· ..
ftll'· ..

VII. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

An. 21 • Af flIl&IIIÍ&S exigidu pelos financiamentos com recurSOI dOI Fundos
de que \lata esta Lei. seria,

I . para mini e pequenos produtores rurais: exclusivamente o penhor da
pruduçIo; no cridito de _cio; a aIienaçio fiduciiria dos bens filllllCiados e o aval
da Coopaativa ou AsIocíIçIo I • que pertença o beneficiário. no crêdito ele
~o;

n • pera llIÍIlÍ e pequenos pes<:ldores lIt\......is: exc!usivamen<•• hipotoc:a dl
~ e o &VII dl Cooperativa, AnociaçJo ou Colônia d. Pescadores • que"'1Iiodo O ÚItIreIudo;

m • JlIfII lIll!diot e grandes produt....... rvrIÍs • Coogemiva. e ADociaçaa
~ : OI prantiu retil pulivois de vincuIaçio. acIequadu • cada
opnçIo. 11III1o lSJIIlIIQda pr....ia pnlBI"eISÍVl para médios produtores •
~ • Coopontivu I. destu. nIo se exigindo limites minilllOS de YIIor lOS
...........YÍllCUIIdos lOS ti.-iamefttos;

IV • pera lIIÍCro • pequenas empresu indwtriais: alicnoçlo fiduc:iiria e peahor.
~ ........ Jl'OlIfOISÍVU sem exigincia d. limit.. minimos d. valo< _
............vinculIldos _ financiamentos; .

v .... noédiu e srtndes empresu itlduJlrais: hipoteca. .1ienoçIo fiduciiria e
......... devendo OI beM vinculV.... ao. filWlCiamenlos observarem a marsem de
lOO'K (CCIII por cento) do YIIor do financiamemo • sendo admilido • JIlf1'lIia
l'fIW'JIiva pera u lIllIdiu empresas.

f I" • Os'-..ais prejuizos deconeIIt.. dl liuJlraçio dos projetoI
........,.. MllIivtda pela oc:orràlcia de fatores tmbienrais OU llto-ZOOIIllÍIÍriOS
*-roIiwia, CDaIflrIWIdoo e di.-..dos ......... de laudo emilido por ó<JIo
aIátI de 1IIÍIIh:ii t4l:llica. JetIo oobenos cem IICUI:SOS dos Fundos mpccIiwlf, até
•~ do diopoao no capitulo XV da Lei n·'.l7I.

f :r. Apeio.~ do dispositivo Iepl referido no poripafo
-.ior... apó/ices de lqjUrO agricola pusario a COlftIlOl' 1S garIftlia. llU,operaçdos
da lnMciamento das lIivic1ac1es aJlfopecuuiu pelos Fundos de que Ira...... Lei.

An. 22 - NIo haver" _ OU sub·proaramu especificas dos Fundo. em
......... por CIIepiu de produt........

An. :r . Esta Lei 0IIIrl em viso< na data de .... publicaçlo.
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Art, J' - Revosam-se as dilpOliçl)a em contrário,

/j) SaladasSas6es, de,maiode 1995

;;>a h Á k;~'" 'C. .'lú:...~-.a-~_\....-,
Dop. Fernando Ferro . Júló& Carepa Dop, Gilney Viana

JUSTIFICATIVA

A docílio da A-..bIiia NICioMI COlIIliluinle de 1911. de illllrir no _ da'
CoMliluiçIo FICIonl um iIlIlrunwMo de I'omento 10 claom.oMmento das resi6M NoIte,
NclnII-. • c-.oea (Art. 159. I. ·c·. da ÇF). ..-.o reeD.b.ci_ iIIIâIuc:ioIoI
do 6Itocia doo diloI modeIoI ele~_o ftIÍOIIIÕS aandoo JIIIII aquolII .....
ponir oIao.....-1IliIilIra da oIicoda de 1960.

Iloforidoa modelo.. c:arIClerizldos p;,..'UIIII prilica abIoIutaIMMe prMIopdcn do
..... capilaI noc:ionIl e intomIcioMI e das oIiprquíu Ijjririas ...... irIplic:onoD 
...- inIonIiwI ele lrIIIIIirincia da riqueza exist&nle e produzida _ reailloo - quIIIID,
_ oIoopraiYIllIX& ele intenlllizlçlo de cfeilos econ6micos.

NeIIe COIllexto. a criaçIo do inlllllll1Olllo em leia. 10 impliciwnonte jlr-.por a
lIII6cicio doo rnocIoIos~ de~~ lpOIIlaria ~ a
JlQIIibiIidado da deIIIpIÇio ele lIIIl proc:euo ele rapIC da brulal divida lOCiII do EIIado
lnIiIeim poro com u popuIaçlles das rqi6a None. Norclelle e Ccmro-Ootce.

No ......0. até o I11OIIlOIIlO. em que pese OI meritórios propóIiIOI •~
llraoIao na f'ormuIIçio orisiua1 da Lei n' 7.127119 que ...........011 o díIpoIirivo
COIIIIituc:ioII em ......... a prilica do. banco. geaom do. FlIIIdosC~ de
f'-w-nomo do None (FNO), do Nordeste (FNE) e do CIftlnl.OeIle (FCO). __
diIVinIIIado O apirilo COIllido na citada Lei. por IIIIÔO da oporbllIizaçio das __..........
~ anilIcioI cuuiIIico. e aIIlcxlliriol. via proc:edimontoo~ lidoI

...- do -llJlCIIKÍClIIII as direç6es cIeuu inIriIuiç6a rim rovoplIdo. • priIlica, a
prieridode lKpiiciIoda • Lai nO 7.127 lIlIItiva ao .-dimenlo pnfonnciaI dao _
pnllIuliwoda....- pnxluçio.~ no lOCalIIC tini nnI.

NooIa cin:lIIIIlinciu é quea~ ..e Proj«o de Lai quo objIlM.....*_ ..,. as j ...... da lqisIaçIo quo inlliluiu OI FUIIdOI. do llIOdo a
.............objItiYoo ll<pÜCi1adOI.

.... _ ....... outru JlIll'IÍdÔIICiU o projeto define a clasIificaçio dos boaIlic:iirioo
..,. cIiwmo portes; eIlabcIoce Iímíles aos _ finonc:eiros. rapta leIpOlIIIbiIida dai
~ da~ JIasionai. na admioisttaçIo doo Fundai; ....
.............. poro a opnc;me"uç'" do lridito e..,... a dacinoçIo ....
IIIIjorilíriade .....~OI_....-c&da.....-pnxluçiolllicolaeilodullrill.

JuIpmoo que a apIO\IaçIo liIIle Pro,ao si&Dificará a inaupaçIo do__,....
do~ das '"!P6oo economiculente peri(éric:u do . fiIIIdIdo _ ,.,......
.... do juIIiça oociaJ. (V pIlS.

Sala dasS~maK. ele 1995.

A~/;;: J-i:-~~;:;:;';.~
"lEGlStACAtl C'yft", lIIEXAIl' mA

COORDENAÇÃO OE ES1UDDS LEGlSUTIVOS-C.Dt

•República Federanva do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988
Ttn~A) VI

Do SI5m~t\ TRIIlITARIO NACIONAL

8EcÃon

DA REiw/TIr;.io llolS l1EcElTAS TRlBLT.~1IUS

Art. 157. Pmenc:em _ Estados eao DilUílO Fedcnl:

, I - o produto da IrecaclaçaO do imposto da Unilo solm: renda e prtl\'CRIOS de
qaaIqucr RlIUreZI; incidcme RI fome solm:~pap. I qualquer IllUlo. por
eles. SUIS lUlIrqUIU e pelas fundaç6cs que IlIJ\II1IIrem e mami\'eI'CIlI;

li -vimeporCClllOdo pnxIutodalmcadaçiodo illlpOllOquc I Unilo instiluir
110 aen:lcío di c:ompctbK:il que lhe é lIribuídI pelo In. 154.1.
Art. 151. Pmenc:em _ Municípios:

1-o produto da ImcadIçio do impollo da Unilo solm: renda e PI'llYlIllOl de
qaIlquer-. iDc:idente RI Conte lObre rendi_os paJlOS.I qualquer tltaIo. por
eles. SUIS llIlUqUiu e pelas fundaç6es que illSlilUimn e mamivennt:

~I- ciaqüelJla !X"'CCIIlO do produlO ela ImcacIIçIo do illlpClllOdi Unilo lObre
I propriedade terrllllrllllUlll. relllivamenle _ imóveis neles IiIU1do1;

111 - ciaqüelJla por cemo do produto ela ImcacIIçIo do impol\ll do ESlIdo
lObre I propriedade de veículos IIIlOIIIOlOres licencildol em _ serrit6riol:

IV - vinte ecinco por cento do produto da urecadIçl10 do inlpoIIo do EstIdo
sobre opc:raç6es relltiv,u • circulll;io de mercadorias e solm: pn:slIÇjles de serviços
ele IlIJIIlIllfte IIIIereStIduaI e imenmmlClJllI e de cornoniclc;lo.

Plll'Óf'NljI lÍlfico. As parcelas ele 1CCIi.. penetIcenIes 101 Munic:lpios. meneio
lIlIcIas 110 incilo IV. serio crecIitIdas COII!onne os lepillles crilériol:

I - Irã quanas. no minimo. na JIIDIICXÇIo do valor ldlcionIIdo IIIIS operaçOes
rdIcivu. circullçio de mercadoria. enas prestaç6es de ten'ÍÇOS. realizIdu em lIlIS

lelritóríos:
li -Ité um quartO. de acordo com o que dispuser lei CIIIduII ou. no caso doo

TerriIórios. lei federal.

Art. lS9. A UniIo Inlregarã:
J- do produloda Imcadaçio dos InrposlOS lObre renda I JlllMMOI di qullqucr

llIlIIreU e solm: produtos IIldU5lnahDdos. qUIn:IU e_ por llIlIlO 1II_1IlI forma:
c.. ., .... um Inteiros e cinco décimos por CIIItO 10 Pullllo 111 PaniclJlIÇIo doi

EICICk.s c do Distrito Federal;
b) Yiiileedois inteitol e cincodCl:imalpor-*110 'anelo 111 Panlcipllçlo doi

MaiclpioI:
c) Irãporc:emo. pua lIfIÜllIÇIO llII PfOIIIIIIIIdllIlII~ 10 lIlOI' pro

c1lIIivo du ReIi6es Nonc. NoNIM I CtníI'lMMI. Ilmés de._ illllillllçees fi·
IIIIIICCirude c:arilcr \'IIiOU1. dllllIIAIo COIIlDI'"rqionais dedaeIMlIvIlIlIIIIO•
lieIDdo ISlqllfldlIO IIIIII"rtcIo cio NonIIIIII -.Ic dos _ daIinacIoI •
rqik • formI qui' lei lIllIbIIIDIr:

n- cio produto di arree:adIçIo do lllllJOllo llIbn: produlos itIdIMrlII1IIdos.
dI& porDIIIlO IOIl!IlIcIoIllO DiIInto Fedcnl. JllIlIlOICionallllClllC lICI valor das re.
J*Illm lllJlOftIÇ6II de pnxiutoI induslrlallZldos.

f I,' PIrIIfeItode cálculo di emrep I ser efetuada ele~ com o previsto
llO laciIo I. excJuIMH a pmeIa da arrecaclaçlo do impollo de renda eproventOS de
.....111\_JlII\IIlCIIllC101 Estados. ao DistnIo Federal e 101 Municípios. nos
.-cIoCÜlpDllO IOIIIIS. 157.1. e 151.1.

f 2,' A lICÚlIIlIlI unidade rédenda poderi Nr dcIlinada pmeIa llIIJCrior a
YiIIII por cenlO cio montante a qui" Rfere o inciJo 11. de\'eado o eveIIlUa1 exccdentc
_ diIlrlbIIlcIo lIllfIl OI demaiJ panlciJllIllCS. manlido. em relaçio a eaes. o crilàio
dopudllla .....ablkeido.

§ 3." Os Estados emreprioaos rCspCC\lVOS Municípios vinte e cinco porcemo
doo recunos que receberem IlOl lermos do InciSO li. obIen'ldoa os crilérios eslIbele
ciclos no In, 158. penipafo único. I e 11.

LEI N!' 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989 (*)

R~_t" o IJrt. 1$9, 1, C. dlJ COIUrInúçlo F6dlrttI, ;lUtillll o
FIltrtlo Co/tlt;tlteÍOtlltI de F;"""d,,_nlo do Non. - FNO o FIltrtlo
COtUtirucIotIttI • FlnlJllCÍII_to do NortIate - FNE ~ o FluIdo
CtltUtllllcioltlJ/ • F;"lJllCilJMnlto do Cftrro-Oatt - FCO e di 011
t_ pro.ltIItIcita.

o Presideslle da CImara dos oePuwlos. no exercicio do CUJO de Presidente da
Repübllea.

FICO saber que o Con.resso Nacional decreta e eu sanciono a IQUiale Lei:
An. I ~ F'JCaIft criados o Fundo CORSlilucional ele fjn1neillllllltO do None 

FNO. o Fundo Constitucional de Financiamento do NorIiIIlc - mE e o Fundo Com.
IltllCiollal d. F'llWlCianlemo do Centro-Oelte - FCO. pera fins do.pIieaçIo dOI recur
~,do que traia. aJlnea c do Inc:iJo I do art. 159 da CoIIstItuiçao Federal. o. quais .c
~rP,J!i2IriO e funcionaria nos termos dlS!& Lei.

1 - DAS FINALIDADES E DIRETRIZES GEIlAlS

,I., ··An.2~ Os Fundos ConttirI1CÍóllaÍS da' FlJWJCiarMiIto do Nono. Nordate e
CIaJI.o-()ate tim JlOI' objetivo contribllir pua o .....oIvia11llto lCGlI6cDlco e lOClaf
da&n,i6es Norte. Nardato e CtJKro.OoIrt. atraVés·duiJIstitulç6es~f....
ela~ JqjpaaI, medianlI a execuçIo de~ 1Ie""" ri ""lO _ aeICIrá
produtivos, em """-"JICÍa c:om os respcetiYos pIuoo \WIÍOUis de .....oI'lmetÍ!o.
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An. 7~ As/j~pela Sec:rerariado Tesouro NaciollaI. doIYI1ocadeIúMdaI
a cada um dos Fundol ora instituidos. serIo feitu diraamente em flYlll' cIu iIIIIiutIcllII
fil\lllCelrlS federais de caràter rCJÍllIIII. nu tnesmIS daIas e. no que ClllIbw......
mesma sislemàlic:a adotada na UIIlSferlncla doi recutIOI doi F1IlIdOI de PIIdcíp1ç1o
dos Estados. do Distrito Federal e dos MIlIIicItlios.

Paràlrafo Í1nico. A ReceIta Federal infDrllWà _!meme às iasIIlltIçOa fIMn.
ceiras federais de cariter reIional a soma da lI1'CCIlIIçlo do ilnpoRo sobremtde. epro
vemOl de qualqller natureza e do ÍlIIpOIIO sobre produtos iaduslrleIíIIdO o YaiM 11M
liberaçlles efClualiu para eada Fundo. bem como a ptevislo de daIas e 'IÚClnI dIe 3
(IRI) Iiberlçlles imedi.tlR!l'l!le .ubleq-.

IV - DOS ENCÁROOS FINANCEIROS

Art. lO. Os financiamentos concedidos com recursos dos Fundos CClMliluclonlis
de Financiamento do None. Nordtsle e Centro-Oesle estio sujeitos ao pepawmo de
juros e encarlOS de Ilualizaçio l1IllIIIIàrIa.

Art••~ Os FundoIlIJZUlo de isençlo tribuIària, CIWIlIo os _ nNIladOI. _.
dimentos e opiraçoes de fUllllCiamelllo livres di qIII1quer lributo OU~. m
clusiYe o imposto sobre operaç6cs de crédIIO. impono sobre reoda e~de qIII1
quer llIIureza e as COnlribuiçOes do PIS. PASEP e FINSOeIAL.

Art, ~ A critério cIu insliluIçlles finaslceiru fec1lnis de cariMr fIIioMl, poderio
ser repassados recursos dos FIIlIdos CCllIStiluc:ionlls de flnnci._ do None, Nor·
date e Centro-Oesle a bancOI esI&lIuais com CIJlIIÇidIde lieItIca CCIIIIPIOftt1a e _ ..
trulllrl Cl)letICionII e ldminIstmiva aptaS, raliDr. em....-e DO lSIrito a-pri
mento cIu diretrizes enormas estabeIecIdu, propamas de çrédilo especinca-u cria
dos com essa flll&lidade.

Art. 11. As aliYidades priorilárias e de relevanle inl...... para o deseaYOlYimalto
ccon6mico e social das regilles None, Nordeste e Cenlro-Oeste IcriO redução de IIlCIr.
lOS financeiros referemes a juros e lluaJizaçlo monetirIa.

f I! Para efcilo do beneficio previsto nesle aflÍJO. devIrlo ser estabelecidas flixas
difmaciadas de prioridades e de encarlOS financeiros. de 'acordo com • naturua do
empreendimemo. a finalidade dos financiamemos. a locaIizaçlo e o ponc da empnsa
fllllllciada.

f 2~ Os benefICios prevmos nesle anilo serIo concedidOleXCluslYllllllllea produ
lores individuais e empresas brlSlleiras de capllal nacional.

I 3~ Sem prejuízo du medidas judiciais cablveis. inclusiye de llIIllt1U '-"tárla.
o mUluirio fica SUjellO, no caso de desvio na aplicaçiO dos reCursos. a perdi de lodo e
qlla1quer benefICio financeiro, especialmente OS reIItivos a juros ~ .tlllÜZlÇlo lIIOIIIli
ria.

An. 12. As lIJW de juros, ntsl&S incluldas cCllllÍSliles C quaisquer ClIIll'IS.-.
roçOes, direta ou indiretamenle referidas a concesslo de crédilO.1IIo poderio ser supe
riores a ''1'0 (oilo por cenlol ao ano.

f I~ Na aplica;.to de seus recunos, o. Fundos Constitucionais de F"lIl&IICiamento
do None, Nordeste e Centro-Oesle ficarlo a salvo das restriÇlles de contrOle lIIOIIelàrio
de IlIIUrou conjumul'l1 e deverio destinar crédilO diferenciado dos IISUI1mente adOla
dos pelas instiluiçOCs financeiras, em funçiO cIu reais nec:euidades du rePiles benefi
ciarias.

I 2~ No caso d. rClmo Nordesle, o Fundo Conslitucional de Financiamenlo do
Nordeste inclui. finalidade especifica d..financiar. em condiçOes competiYeis com as pe.
culiaridades da ir.., alividades econômICaS do semi-iricIo. às quais destinara metade dos
recursos inBlCSSldos nos lermos do an. 159. inciso I, aIinea c, da Coastitulçlo Federal.

An. 3~ Relpeitaclu u disposiçlles dOI PIaDos Rqionais de DesenvolYimemo. se
rio obterYacIu u ICIIlintes diretrizes na formu!al;lo dos PJ"OlllDW de fítIIDciImClIlO
de eada um doi FI1IldoI:

I - COllCISSlo de fllllllciarnento exclusivamenle aos setores produtivos das relÍiles
baleflciaclu:

11 - açlo inte&rada com instituiç!les federais sediacIu nu rqiOes;
111 - IrlWllelllO preferencial às atividIdes produtivu de pequetlOS e miniprodu

lores rurais e pequenas e microempr..... às de uso intellSivo de mIlériu-primas e mio
de-obra 10cIiJ eu'que produzam aIimenlos bàslcos para consumo di populaçlo, bem
como 101 projelOl de irripçIo, quando pertencemlS 101 cilldol produtores. SUIS ISIO
cíaçlles e eooperaliYu;

IV - praervaçlo do meio ambiente;
V - Idoçlo de prazos e carfncia. Iimlles de financiamento, juros e oulros encar

JOl diferenciados ou favorecidos, em fUDÇlo dos aspectos sociais. econ6micos, tecnoll>
aicos e espeáIis dos empreendimentos;

VI - coaiupçlo do cridilO com a lSIisteDcia técnica. no caso de setores tecnoIo
gicamenle carenIIS:

VII - orçametIIIÇlo llIuaJ du aplica;lles dos recursos;
VIU - uso criterioso dos recursos e adequada politica de prantias. comlimitaçlo

du responJ&bilidad de crédilo por cliCllte ou lf\l1lO econômico, de forma a &IeIlder a
um \lIIÍYUIO maior de beneficiàriol e asseaurar racionalidade. eflci!tu:ia, eflCicia e re"
tomo às .pIlcaçlles;

IX - .paio' criaçJo de novos cenlJOl, aIiYi4ades c~ dinlm;icos.~
le em in=u interiorllw, que estimuJem • reduçlo cIu disparidades mtra·relllllllllS de
reoda;

X - prolblçlo de .pIicIçlo de recut10I a fundo perdido.

• o,..",. fI' H'»9. 111 J7 111~ .,,,,. ,.,..,...,.,. eur MciIo.

IV - comribuiçlles. doeçiles. finlllc:iamentos e recursos de outras orilem. colll:e
didol por entidades de dlrcilo público. ou privado, naciooais ou esuanaeiru;

V - dolaçia orçantaItiriIS ou __ recutIOI previstos em lei.

PlIl'ápafo 'lIIico, Nos CISOI dos r=rsos pnyjscosno IlICÍIO I date utiIo. seri ob-
serYIt1a ......inle dillribuiçlo: .

I - 0.6" (self dééltnos pOr _ICl) pua" FWllÍo eoMnuciollll de F"lIWlCÍII1IClIlO
do Norte; < ,. •

11 - I.... (VIII inteirCl e oilO dkitlIOI JIOl'~) pera o FllIIdo CClIIlIilUcioIII de
FillanciamenIO 40 'NbtdelIe: e ' '.

111 - O,6'lII (Kis décimOI por cenlO) JlII"·Ocl(lIÍIl1O ConttIlucional de F"1IIIlIciImen·
tO do Cemro-OestI. .

IIJ - DOS RECURSOS E APLICAÇOES

An. 6~ Constituem fOlllCS de recunos <los Fundos Constitucionais de F"lM.Ilcia
mentO do None. Nordesle e CenlrooOate:

I - 3.. (uh por cenlO) do prodUIO da arrecadaçlo do imposlo sobre tenda e pro
YelIlOI de qualquer ll&Iureza e do imposto sobre produtos indtutrializados. entrOJUCS
pciI UnlIo, na forma do In, 159, inciso I. aIinea c. da.CotWituiçlo Federal;

li - osm~ e resultados de SUlSIp/icaçlles:
111 - o resullado di remtlIICI'&Çlo doi reeiltSOIlIIOlIICIllIIlCIIII nlo aplicados,

calculldo com bue em iodaador oflClál:

11 - DOS JlBNEl'lCIÁlUos

An. 4~ SIo bcDcficiários <los rec:unllI dos FI1IldoI ConstilUCionais de FIuDcia
_ do None. NonIate e CeIltro-Oale os procIutores e f:IIIIlIaU. pasou fIsIcu e
jllllcllc:u. aIán cIu cooperaliYu de praduçIo que daenYDlvam atividades p:oduliYu
llOI __ qropec:úrio. milIeraI. iJIduslrial e qroinàuslrial cIu rqilles None. Ner
dale e Cemro-Oesce.

f I~ No cuo de in=u pioneira e de expando da Fronteira Aarieola cIu rqiOes
None e CcDlro-OaIle. pocIe:Io ,.,.liDaDdados projetos de infra-amnura ecoallmica
&Ié Olimlle de 25.. (YÜUe e cinco por ceIIlO) dos RCUrsos previstos para os respectivos V _ DA ADMINISTRAÇÃO
F1IDdoI.

f 2l' Nocuodeprod_eempraubcDcflciiriasdef11lldoldeiDccDtivosrqio- An. 13. A administraçio de eada um <los Fundos COIISIÍIIICÍOII&iS de F"1IIUICia-
lIIlI ou JCIOriIIiI•• COIICaIIO de fta.nc!_ de que tra%& 011& Lei fica rondk:IOOIda mmlo do None, Nordeste e Cenuo-Oeste seri distilll& e autànoaIa e, obIerYldu u
1 l'qlI1IridadI da situaçIo peracom. ComiaIode VI10res MobilWioo - CVMe os ci- alribuiçlles previsw nesta Lei. seri exercida respectiYllllCll1e pelos "lIIinles árllos:
lIlIoI fIIIIl10s de iDcaI~. I - Conselho Deliberalivo du Superíntendêncilsde DesmvolYimetuo cIu RqiOes

An. '~ Para efeito de tpIicaçIo doi rec:ursos. ClIteDde-se por: i· None. Nordesle e Cenuo-Oesle: e
I - Norte•• rqiIo compreendida pelos Estados do Acre, Amazonu. Amapà, PI- ! 11 - .nstiluiçiO financeua federal de ctrtler rqioDal.

rl. Ronima. Road6aia e Tocantins: í Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo cIu SuperintelldillCÍUde DaellvoIviaIIn-
11 _ NonIoote. • rqiIo abnDIida pelos EstIlIos do MarIn1Ilo. Piaui. carà, Rio! 10 cIu RqiOes Norte. Nordale e CClIUOoOate:

GrIIIdI do Nonc. PanIba, Pen:wIIblIco. Alqau, Seqipe e BIhia. aIán da pute do I - .provar os proparnu defi~ de· CIt1a FIlIIdo, bllwa 'nDl!cMls
Estado de MItIIs 0InlI iDcIalda Da'" de lIMÇIo da st1DENE; com os pIaDos rqionIis de desenYOIYimauo. 1 viaa-de-propoa da rapICliYa ilIIliaIi-

m_ e.uo-oea•• rqiIo de l1InJIIbIda dos EstIlIos de Mala OroIIo,~ çlo fllllllCCira federal de ctràter rÇoaal:
GrllIIO do lIu1, 00I6I e DIIuito FederII; '; 11 - indicar prt)YÍl1iIlCiU para compatibiliuçlo cIu rapectiYas tpIicaç6es com u

IV - -.Hrido. a rqiIo interida..àreI de .tuaçiO da Superintend&lcia de De- oçOes cIu demais instituiçlles de daalvolvimallo rqiouI; e
sawoIvimaKo do NonIace - st1D1!NE. com prccipitaçio p1uYiamárica lIIéclia anual 111 - aYl1iar os rcsuItados obtidos.
~ ou inferiora 100mm (oirocetlfOl miIImeuos). defmlda em porwia~Auw- Plripafo 6nico. Alê o dia 30 de oulllbro de CIt1a Il1O. U iaslit~ lIaucàtIS
qllÍl. fec1erlis de ctràter rqionaI CIICIIIlÍlÜIUiO. 1 lprccIaçIo do eoa.IIIo DIIilo..wo ..

rapectiYa superintendfacia dedaal~ rqioaIl. a prDIlOIl& de lpIiaçIo doi
_re1Illta_~deflMnc:i_o....oaen:leio"',."""
aproYlIt1a &lé 15 de dmmbro.

AR. 15. SIo auibulçOa de CIt1a uma cIu iDIllutI;6a Iju-n.f""cá-
ter rqíoaIl, DOI mmos da lei:

I - serir os RCUfIClI:
11 - defUlir normas. procedi_OI e coodI;6a opaacioMiI:
lII-eaquadl'lrupropOlllSnuflixudl_.fIXltOlj_edeflrlrOlCl'i-

ditoS;
IV - fonlll1izar COIItrIIOI de~ de _ pera _ iIIIllIllIcteI~

cildu como IIClUIS fllWlCCÍrOl do FWIlIo;

V - prtstar conw sobre os resullados llcançados. dnempeaho Ceudo doi re
cursos e aplicaçlles; e

VI - exe~ oUlra auyiclldts inercmes·l funçiO di árJlo Idmilliltrlllor.

An. 16. O BllIco d. AlIIUÓIIia S.A. - BASA, o lIaDc:o do NonIeaI do lIuiI
S.A. - BNB e o Banco do BrIlÚI S A. - BB 110 OIllIaliaiIualIondo Filado c-.u·
clOllll de Financiamenlo do None - FNO, do Fundo ConslUucÍClll&1 deF~
do Nordesle - FNE e do Fundo Constitucional de FilWJCianlenlO do Cenuo-Oellc
FCO, respectivamente.

f I! O Banco do Brui! S.A. transferira a administraçio, palrim6ftio. operICiln e
recursos do Fundo COIlSIlluCIOQ&l de F"IIWICiInIenIO do Cenlro-Oestc - FCO para o
Banco de Desenyolvilllelllo do Centro.Qesle. ,pôs lua illSl&1lçlo e aurllla em fullClO'
IlIIIIeftIO. conforme estabelece o ano 34, f li, do AIO cIu DiIposiç6es CorwilllClllll&i5
Transitarias.
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I 2~ Obedteua a transferêncIa. prevista. no paragrafo antenor. os recursos do Fun
do ConslllUclOlla1 de FilWlCW1lenlo do Ccntro-Oesle - FCO poderio. a cmóno do
Banco de Desenvolvimenlo do Cenlro.Qeste. ser repassados a bancos ofICiais federais
que atendam aos requísitos do ar(. 9~ desta Lei.

An. 11. Cada instiluiçio línanCClla federal de carater re!Zlonal fará jus á taxa de
adminístraçio de até 2'1. (do1$. por cento) ao ano. calculada sobre o patrimônio Uquido
do Fundo respectivo e apropnada mensalmenle.

Patisrafo único. Na Ipliclçto dos recursos. as instituições fmaneelras federais de
cariler re,ional e os I,enles fonlncclros credenciados poderio cobrir dei cr«Jere com.
patível com os riscos assumidos pelos financiamenlos concedidos e adequado i funçlo
social de cada lipo de operaçlo. respellldos os limites dc encarJOs flXldos no an. 12
d.... Lei.

VI- DO CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTt:S

Art. 18. Cada fundo leri conllbilidade prbpria. reptrando lodos os IIOS e fllOS
I de referenles. valctido-se. para tal. do sistellll conlibil da respectiva instíluiçlo f1Jllll·
r:cira federal de caritcr rqional. no qual deveria ser criados e mantidos subtlluJos espe
clflcos para esll finalidade. com IPUraçlo de resultados i pane.

Art. 19. As instiluições financeiras federais de .....ter regional farlo publicar se·
mestralmenle os balanços dos respectivos Fundos. devidamenle audilldos.

Art. 20. Cada iostiluiçlo finanr:cira federal de cariler reJlional apresenwi.........
lraJmente ao Conselho Deliberativo da superintendência de desenvolvimento de sua
respectiva' relilo. relatbrio CÍrcuosllOciado sobte as alividldes desenvolvidas cos resul
lidos obtidos.

f I ~ O exercicio financeiro de cada Fundo coincidirá com o ano civil. para fIOS de
apuraçIo de resullldos e apresenllÇlo de relatórios.

f 2~ Deveri ser contrallda audUoria extema... expensas do Fundo. para certifi·
caçIo do cumprimcllto das disposições canstitucionais e lepis estabelecidas. almt do
eume du contas " outros proccdimemosUSlllÍS de audilaprn.

f 3~ Os bancos admiIIistradores deverIo'colocar i dispociçlo dos cirllos def~'
zaçIo competCOIa os tIcttIolIsuati- com~ de fmal de mês. dos recunos. apli-
caçOa e resultados dos Fundos respectivoo. .

t 4~ O balanço. devidamente auditado. sera encaminhado ao Congresso Nacional.
para efeilo de fiscalizal;lo e conlrole.

VII - DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORlAS

An. 21. Até a aprovaçlo da proposUl prevista no inciso 1 do an. 14 desta Lei. fi·
cam lO ilWilu~ financeiras federais de cariltcr rqiollal autorizadas a aplicar os re·
cuI'soId~ r~pcctiYos Fundos de acordo com as diretrizes aerais estabelecida no ano 3!
data Lei.

f I~ Doou" d" HI ' nlal dial.. a panir da publicaçlo desll Lei. as instituiçOes
financeiras federais de rile. rqlOllll apresentaria. aos Conselhos Deliberativos das
'"'lICClivas ,upennlcndl:ncias de cI=nvolvimenlo reaional. u l'to\lOStIS cle procratIlIS
de financiamento de que lrala o par....afo único do art. 14 desta Lei. as quaís devcrIo
ser aprovadas alé: 60 '.....ntal diu apeis o recebimenlo.

f 2~ As operações realizadas .nles da aprovaçlo de que trall o Plrilrafo anterior.
".... institu~ financeiras rederais de caritcr reaional, com os recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do None. Nordeste e Cenlro-Oat•• flClOl lO abrilo
de:Ua Lei. inclusive para efeito de evenluais beneficios f_.

Art. 22. Esta Lei entra em viJor na dasa de sua publicaçlo.

Art. 23. Revopm-se u dispociçlla em contririo.

BrasIIia. em 27 de setembro de 1919: 168~ da Independ!ncla e IOI~ da República.

AIII6nio l'rNsd~Atrdn1de

LEI N~ 8.171. DE 17 DE JANEIRO DE 1991

PROJETO DE LEI N!!. 1,518, DE 1996
(Do Sr. Aníbal Gomes)

Altera di8po81tivo da Lei n9 7.827, de 27 de aetnbro ~.

1989, quI! 'regul_l\ta o artigo 159, incilo I, all...a
'c', da Conatituição Federal, inatitui o Fundo COnatit!
cional dI! Financi.ento do NOrte - FIlO, o Fundo conat!
tucional, de Financ1_nto do NOrdeate - l'JllI: e o l'lmdo

Conatitucional de Pinanci...nto do centro-oeat. - PCO, •

dã outras prov1c1inc1aa·.

lAPBIlSE-U AO PIlOJETO DE LEI N9 437, DIC 19951

AlI. 1° 06-.. nova redaçIo ao inciao fi do JlII'ÍIlÚO único do 11\.

6'da Lei n' 7.827. de 27 de_bmdel9B9:

'li . 1.8% (um _ro e oito décimos por cento) JlI'J o
FlIllIIo COllllÍtllCiOlll de FilllllCÍlll1lllt do NocdesIe,
destinIndo-sc _, por cento deste lIIOIlIIIltC JlIft o

fiJlInciamento is ltividades produtivas de pequenos e
miniprodusores ruriis c pequenas e microempresas, sem prejuizo
do disposto no llI. 159.1. 'c'. da Constituiçlo FcdIraI.o

AlI. 2' Esta lei entra em vigor na dali de sua publicaçlo.

An. 3' ReYOiam-se as disposiçilcs em contrário.

JumFJCAÇÃO

NIo hó"dúvidas de que s. deva dispcllSll aos pequenos
emp:eendimentos produtivos. tanto no CDIDpo çomo na cidade. tmlmento creditício
privilcl!iadn•.Afllllll. esw micfOOrl!II'i7açilcs sOO responsáveis por imponante porcela do

ofcrll de emprego. oIém de serem estratOgicllS na execuçlo de uma polilica de dislribuição
da renda e de desconcftltraçào da riq......

Neste sentido. a própril Lei n' 7.827. de 27 de setanbro de 1989.
que '"llulomentDU o ao. 159. inciso I. alinea oco. da COIlSti~1o Federal. roi muÍlo s:ibia
ao dispor em seu ano 3'. inciso '111. que os pt'Ol!fIJI\IS de financil1OCnto dos Fundos

Constituaionais propiciaria tratamento preferencial is atividades produtivlS de pequenos e
mini produtores rurais e pequenas e microempresas.

NIo obstante•• Lei n' 7.827189 nIo fixou. como seril desejavel.
percentuais mínimos para 05 financinmentós em favor dos microempresários. Urge, pois.

coni!ir este lapso. est::lbelecendo limite mínímo pua os financhunentos com recursos dos

Fundos Constitucionais destinados aos pequenos proprietdrios urbanos c rurais do
Nordeste.

De qWllquer forma. prelcr"nmos o preceito constitucion:d prC\'1sto

no dispositivo mencionado l1ntcriormcnte. reservando ao semi..ârido do Nordeste metade

dos UCW10S destina<IoSIIOS mictoprodull>tu da relilo.

Em face da relcvincia da matéria e de SUl índiscutível repcrcussio
junto lOS pequenos c microprodutores do Nordeste. conclanwnos os nobres Parlamentares
a aprovamo esle Projeto de Lei.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISUTIV05-Cd)I"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

......................................~ ;.. '.::

CAPITULO XV

Do Seguro Agrícola

An. 56. E instituído o selPlro agrícola destinado a:
I - cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam

bens fixos e semifixos ou 'semoventes;
11 - cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais.

praias. doenças e outros que atinjam plantações.
Paragrafo único. As atividades florestais e pesqueiras se

rio amparadas pelo selPlro agrícola previsto nesta lei.
An. 57. (Vetadol
Art. 58. A apólice 'de selPlro agrícola podera constituir ga.

rantia nas operações de crédito rural........................_~~' .

Sala das Sessões. em de del99S.

, ,

, :"~

:. \"

,\
" \
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·1'tnlLoVJ
DA TllIIIurAÇÃO E DO OIlÇ.UWC1O

CAPItuLo I

Do SIStEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 159. A Unilo entregará:

I - do produto da am:adaçIo dos impostos sobIC =da e proYel\lOS de
~ lIIlUI'CZa e sobre produlOl induslrializados, quarellla e sele porCCII10 Da
ICJUlIIIe forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa
çIo dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco d~imos por cento ao Fundo de Panici
JlIÇio dos MUJÚcipios;

c) tds por cento, para aplicaçio em programas de fmanciamcnto ao
lICIOr produtivo das Rcgillcs Norte, Nordeste e Ccntro-Ocstc, atravCs de suas
instituiçllcs financeiras de carálCr regional, de acordo com os planos regionais
de dclcnvolvimcnto, ficando assegurada ao seDÚ-árido do Nordeste a metade
dos recursos destinados à regilo, na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da arrccadaçIo do impostosobre produtos industrializa
dos, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exponações de produtos industrializados.

§ 1i Para efeito de càlcuIo da entrega a scr efetuada de acordo com o
previsto no inciso I, excluir-sc-á aparcela da arrccadaçio do imposto de renda
e proventos de qualquer nahJreza pcnenccnte aos Estados, ao Distrito Federal
e aos MunicipiOl, nos termos do disposto nos ans. 157, I, e 158, I.

§ 2" A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior
avinte por cento do montante a que sc refere o inciso li, devendo o cvenmal
cxccdcnte ser distribuído entre OI demais panicipantcs, mantido, em relação a
esses, o critério de panilha nele estabelecido,

§ 3" Os Estados CIIlJ'Cpdo _ rcIpCCIi\'llI MunicIpios viIIIe e ciDco
por cento dos m:mJOI que rcccberem DOS tenItI» do inciso 11, obIervados OI
critérios cstIbc1ccidos 110 an. 158, parágrafo tiDico, I e 11.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...-,--
LEI N, 7.12'1 _ DE 2'1 DE SETEUllRO DE 1Il1O

R'SUlilmcnta o artilo 159, im:ho I, allnca "c", dir COlISfituiçjo Frdnal,
iM/i/ui o FlUIdo Corutituciottal d. Fi/tlllfCÜlmllllo do Nom - .

_ FNO o Frmdo COfIItituc/oftal d. Filt/UlCÜJJfllJúO do
No;dut. - FNB • o PIUIdo COIIItitucional d,

FÚIil1ICÜDfIIIt/o do cmtro-Oat. - PCO,
• d4 ou/nu prtWitUtscúll

o PruIdIDte da CImar& do. DepUtadoa, IID aercIcIo cio CUIll da 1'naIdente
da RepúbIIcL

l'aço oabIr 'I'" o ConIfIISIO NactoDal decftta e eu UDCiOIID a lIJUÚ1l8 LII:

..................................................................................................n •••• • .. • .. •••••

111 - Do& llIcunM • AplJctIçiSa

Art. 8,' ConIlItuIm fcatH de~ clc.~ CODIlituc\Ollala da PInan'
clamIalO cio lforte, lf~ e c:azo.oeete:

I - 2Yo <Uto JlOl' _I do produlO ela ....-daçIo cio ImpoIto llIbn a ken.
ela a Prcmntoe de Qualquer lfa_ e cio IJIlpoRo llIbn ProdutoI InduItrIaII
-. CItnIUM pela tJntIo, DA forma cio arttco !SI, _ I, aJIDea ·c·, da coa.
Utulçlo 1'ecIanl,

··U - oe ralomoe e :.I1tadoa de .... apIIcaollea;
m -' õ nmItado da nm1III8raÇIo do. _ 1DQZDMlh__ llIo apll·

cacIoa, ca!cUIacIo com baae em IDdaador oflcIaI;

IV - CClIllrIbuigIlee, doeçlleo, """.......mmtoa e nco..- da 011_ orIpM,
CllIICBdIdoe JlOl' BlllidadM da dInlto pIIblIco OU priYacIo, DaCIDIla\I OU -....mas:

V - cIotaç6eI orçameotúiu OU ClUUOa _ prnlatoe em 111.

l'ar1IIrafO _, lfoe...- clc.~ prnlatoe IID _ I - arliCO,

-' oilllnada a lIIII!Dle dIItrIbuIçIo:
I - O,lYO <MIa cIkImoe por omlQl para o J'UDcIo CoaalilUctO"llJ da FJDancIa.

meI1lO cio Horta:

U -I,1Yo <umlntelm e 0110 _ JlOl' """101 para o !'UDdo CoaIlItucIoaa.
da 1"lJw)cIaman1O cio Nordula" e

m :. 0,8Y0 <MIa rWcImoI ~ omlQI para o PuIIdo CoDIlItuclonal da PInen=- do l:eDtfo.OeIta. .

Art. To' Aa 11beraçi5eo; peJa !lecretarIa cio or.ouro HacIoaa1, doi ftloreo dai
- a _ !IID do. PuDdoe OB IllltltuIdoe, lUto feIlu~ em fa'l'Or
du illaUt\dço'leI fIDaIIctàu fedarala da C1rite1' 1'8Iioaa1. llU lIIIIDlU _ e, IID
que couber, NI1mdo a meoma I10tezDjllca adotada Da traIlafarincla doe ncunoe
do. PImdoe da ParlIcIpaçIo do. EItadoa, cio IlIatr1to Fadua1 e doi MImicfpIoe,

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

COMISsAo DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 437115

Nos termos do art. 119, ceput, I, do Regimento In!St.1O
da CAmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, da Rasoluçjlo nO 10191, o Sr.

Pmid8nta detemunou a abertura· e divulgação na Ordem do Dia das Com'ssOes •
de prazo pera apr8llen!ação de emendas, a partir de 24.08.95, por CInco sessóes
Esgotado o prazo, não foram apreS8ntlldas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 01 dI! setembro de 1995

~
~ '/'

~

ESTEV TOS SILVA
Secretário

PAI!I:CER DA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

1· RELATÓRIO

Os nobres DepulIdos Fernando Ferro,~ Júlia Caropa o Gi1nov
VWI& apresenumn o prosonto projeto do Lei propondo ollÍumú oltoraçOes na Loi ~,
7.B27, do 27 do SOI0mbr0 de t9B9, quo rogulamonll o an. 159, inciso I, olÍDOa c, da

Constituiçio Federal e institui os Fundos Constitucionais de FinanCiamento do Nane·

FNO, do Nordoste - FNE o do C<ftlro-Oosto - FCO.

A primeira a1toraçio quo o projeto propõe reforo-se ao inciso VII,

do ano 3', quo defino as dirotrizos na formulaç1o dOI programas do filWlCiamonto do cada

um dos Fundos, acrcscontando quo a dostinaçio mojoritiria das dotações orçamontirias
anuais devem ser para o financiamento de mini e pequenos produtores rurais, pescadores

artosanais omicro e pequenas empresas industrili..

Em seguida, o projeto se concentra no ano 4·, da Lei, ondo se
define quem lio os beneficiários dos recursos dos Fundos, A primeira alteraçio se dá no

capot do anigo, que p.... a incluir, olém das cooperativas de produç1o, as associações de
produçio que deoottvolvom atividades produtivas no. SOIores agropecuário, minorai,

indullria1 oagro-industriaI das rogiõos em questIo.

O puigrafo 2· do metido anigo é modificado, plSllDdo a vedar o
acaso a fiDonciamotrtos com IOCUrIOS dos Fundos à empraa~ de fimdo de

incentivo regjoaal, ou à empraa controlada por pessoas fisicu que estojom na direçIo das

que lO beno6ciem do iacontivo totPouaJ, até que esta~ certificado de impIantaçio
do rapectivo empt~ em vez de condicionar a ceuIo do~o à
rosuJaridadc da situaçioP*o à CODÚIiO de VaJoros Mobiliàrios - CVM, como 0C0I11I DI

Lei,," 7.827, de 27 detelombro de t9S9.
Os autores do Projeto introcIuzem mais quatro parigrafus a ostol

attilO. O puigrafo 3" c1uIilica os benoficiirios dos recursos dos Fundos COIlIIitueionais
de F"l1lIIICiaJ-uo do Norte, Nordeste e Conuo Oeste em mini e pequonos pescadora
lIlaIDIis, médios e grandes produtores rurais, micro, médios e grandes empraas
industriais o cooperativas e associações de produtores tipos I e ne OI define.

Para o caso de lIividades extrativas e de atividades agmpecuirias,
onde a variàvel tamanho da àroa nio seja a principol determinamo do pane do
ompreondimento, o puigrafo 4" diforoncia as CIIegorias de mini e pequenos produtores
nnis com baoe no nivoI de utilizaçio da mio de obra familiar.]i o poràgrafo s·
cIi&:rencia méciio. e grandes produtores rw"lis, com baoe no valo< global da produçio

~etada. Os Iimitos d.... produçlo serio dofinidos pe1as instituições Iinonceiras
operadoras dos Fundos, levando em consíden'çio as caracten:uicas.das atividades em cada

rosilo
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o parAarafo 6' estipula que é suficiente a declaraç10 emitida pelo
sindicato de trabalhadores rurais, cooperativas ou associações , que estiverem filiados o.

immssados para .mto de definiçio de mini e pequeno produtor rural.
No item relativo aos encargos financeiros, a Projeto acracenta.lO

11I. 11 lI1IiI um poriarafo, onde a aIUI1izaç1o monetiria aplicada ao. contraias com mini
produtores rurais e milli pacadoreI lIIesanais fiel limitada a 50% do pwmar
....-wment. aplitado a ..... ClletlOriu pela pontica nacional de crédito rural e a 60% do
JlIllIIlIr aplicado lOS pequenos produtores rurais e pequenos pescadores arteUIIIis.

011I. 12 da Lei n' 7.827 é também modificado. As llXU de juros
cobradu~ • remunerar OI serviços oficiais de assistencla têcnica para o mini e
pequeno prodll~;)r rota! e. além ue serem limitadas • 81Y. ao ano, seria capitalizadas

semestralmente.
No it.", V da Lei em questlo, o Projeto altera a a1inea I do 11I. 14,

eu a1i_sll e 11I do art. 15. No 11I. 14, a modificaçlo especifica que as bases e condições
du ,er&ÇÕeS d~ crédito puwn • ser incluídas nos itens que seria anaJisados e aprovados
po'" COllld~ , Deliberativo du SuperimencUociu de~ du Reailles Norte,
NonIeale e CeatrIl-Oeote. A alínea 11 do I/t. 15 pIIIl a COIIIIlr com a expresdo
'procecümenlo operativos" no Iupr de "condições operaáoftais'. ]i da alínea 11I do lMUIlO

anitlo, é eliminada a expreaaIo 'fixar os juros".
Por fim, o Projeto de Lei que ora ~samos elimina o litigo 21,

M fotl!ll em que ele COllIl&Vl da Lei n' 7.'27, lClldo .", visa que se trll&vl de diJpoaitivo
tnIItÍlÓriO. O art. 21 pIIIl emIo a definir, por eategoria de beneficiário, quais seria as
pnnlÍU exiaidu pelos financiamentos com recunos dos Fundos Constitucionais. O art.

22, iaIn>dwádo poIo Projeto, veda a exiItIncia de programas ou subprogramas oopecifiCoI

doi Fundos, por CIIIplriu de produtores.
De aoordo com o art. 32, inciao IV, do Regimento lntemo, cabe a

...Comisdo d. Deaonvo\vimento Utbano e Interior analisar, quanto ao mérito, a praeme

proposiçio.

o- VOTO DO RELATOR

A utiliuçio da política 0C0lI0RlICl para a promoçIo da

creecimenlo econômico e diminuiçio dos desequihbrios regionais é um recutIO hi muito
UIiIíDdo pelo Governo Federal. De maneira especial, a pIItir da dicada de 60 u rqi&s

None e Nordale foram objeto de programas e plaoos deolinados a incentivar o

~vm-o dafOlilo.
No """"0, divenos estudos concluem que, na realídade, ....

poIitica terminou por -xuar diaerepinc:iu eeon6micu intemu a medida .", que ocotreU

um aumento da conctlIttlÇio fimdiírla e da riqueza ao longo d..... últimas três décadu.

Os Fundos ConJIitueionais, proposlos pela Aslembléia NaàolIol
Cocutituinle de 1918, sIo RCUl'IOO usados atualmente COIIIO palitica de deoenvolvimento. A

Conslituiçio determina que três por cento do produto da arrecadaçio dos impostos sejam
dealinados lOS Fundos ConJIitueionais de Financiamemo do Norte, do Nordeste e do
C8IlIIO Oeste para aplicaçio otn programas de financiamentos ao setor produtivo dessas
resilles, por intermédio du instituiçOea filWlCeÍrU regionais e em conformidade com os

plaIlos rcsionW de desenvolvimento.

A Lei 7.127, de 1919, veio regulamentar a criaçIo desaea Fundos,

porém. após a1suns anos, nownos que a Lci necessita de algumas correções, aiuates e
complemencaçlo para atuaIizar-.. e alcançar eficiência desejada. sob pena de cair nos

mamo' defeito, que os incentivos concedidos nu décadu anteriores.
O Ptojeto de Lei que anaIiumoa _ aperfeiçoar a Lei corrigindo

fíIIaa que propiciam ... utiIizaçIo de forma c:asuíalica. Por IIIIÍO de artificios
~ as inIIitutçlle& tlnanceiras petaru dos FUlldos vêm deavirtuaDdo o olljetivo
lIIIÍOr da Lei 7.127 que é.o de benefieiar__ produtores.

Aaaim, co _ .-um Projelo quo procma~

clIroa, COlIlfIIoIar l-. e d6ir maia~ a1pls diapoIitivaI da Lei que
JlIIde-n alar CIIlIjIIIdo _ tipo de~o du illllituiç6ea finaaceiru

reeponIÍVIÍS pela operarionaliuçoo do crédito.

Por -..pIo, llOI ÍIICilOS quo defiJIem u finalidadea e dírotriaa doa
F1IIIdoa foi ......-..lo quo as dotaç6êa 0t'ÇlIIlIIlt&ri anuaia _ deotiDaçio majoritaria

pera o~o da mini e__ produtores rurais, peacadores artesanais e micro e

pequaIU empresas induatriais. Eua compIementaçIo é importante para nIo dar margem a

diIc:riminaçio dessas empresas na obtençlo do crédito. A val0rizaçi0 doa pequenos
)lllldut0tlS é eueacial em qualquer prosrama de incentivo ao~ no Pais,
JIIIia ill1pClltllÜ.· aiDda quando se trlt& de roaJões c:amJtes, ClIia popuIaçio pobre deve

COllIlt com o apoio oficial em IIIU iniciaIivu orodwivu.
N~e se wriIica a preocuplÇio dos autores com os mini e

J*IUCIIlOI~ rurais. micro e pequenu empresas industriais e peacadores artesanais
ao --..moa as lIlIdançu propoatU para o patálrafo quarto da Lei, que pIIIla definir

como se da a dUlificaçlo dos beneficiarios do crédito incluindo as associações de
procIuçio etllnl oIu, no~ niveI du cooperativas. AJém disso, o Proje:to busca, no

itlllll rermme aos 0IICUJl0I financ:eúos, nIo prejudicar os produtores economicamente

menores. Outra importante modiIicaçio feita pelo Projeto ltlIa da mudança

daa atribuições relativas a responsabiIidad na definiçio du coodições~ operações dos
créditoa. que _ du rnioa du instituições filWlCeÍrU para o Conselho Delibemivo du

Superintendênciu de Desenvolvimento du Regiões None, Nordeste e Cl!ntro Oeste. O

órBIo responsável pelos programas regionaia de ~vm-o é mais ta1hado para
definir em que condições os créditos seria efetuado': adequando-os aos planos regionais,

do que instituições financeiras, que ficam responsaveis apenas pelos procedimentos
operacionais. o que é intrinsec:o â sua funçio financeira. .,

Temos, ainda, a observar que se encomra em trlJIUllçio'o Projeto

d. Lei n' ~81!15, de autoria do Deputado Antônio Joaquim, que altera o litigo 5· da Lei n'
7.127, puundo a Regiio Nort. a definida como a Amazõnia Legal, .para os efeitos
dasu Legislaçio. Acreditamos que all<nçio toma mais racional a aplicaçio dos
rocunos destinados ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - mo, por
COIIIlituir a Amazõnia LegaJ uma regilo homogõnea do ponto de vim geogrifico, social e
eeoaclaôco, tomando mais abrangente o alcance do~ uma vez que pocIer&
eauapoIar os HmitAlS meramente fiaicos da definiçio dos estados que compreondem a regilo

Norte do Pais. o-a Iàrma, lOtIIOS pela aprovaçio do ......e Projeto de Lei ~

437, de 1995. no que diz respeito ao métito dessa ComíuIo de o-oMmento,Utbano e

1nIIrior.

SaladaComiasIo,otn#l"~~

Depu. . S· a

.' r ./
I

1° PARECER REFORMULADO

l-RELATóRIO

Os lIOlns DepuIadoI Femando Ferro. Itm JllIia Canpa e' GiJaey
Vila opreseIItlIam o pROOIIte Projeto de Lei pnlpOlIlIo ai....... a1teraç<leI .. LeI D'
7.127, de 27 de setembro de 19l9,queJqUiamenlaoart. 159, inciao I. alIMac, dae-
tituiçio FedaaI e ÍDIlÍtUÍ OI FIIIIdoo e-i1llCÍCllteil de Finaoci_ do Norte - FNO, do
NclnIeslc· mE e do Cenln>-OeIee - FCO.

A primeira aI1Inçio quo O pRljelo ptlpéle roferHe ao iDciao VD,
doart. 3', quedefiDeas cIirelrizIes ..~doop...-de jjwoncj_de...
_ doi Fuadoo, aetaOOllIaDdo que a destilIoçIo mejorilária das dolaçlles~

.-is deYem ...pua o fillllllCÍ&mClltO de mini e peqlIllIIOI JlI'OCk*"a ntrlIÍI, )IlI8CllIiara
l/tCIIII8ia e miem e pequetIU entprMU iadusIriais.

Em aquida, O pro.ieto lO__DO art. 4', da Lei, 0IICIe lO dofi
oe quem do OI bmeficiórius doi m:unoo doo FIIIIdos. A primeira aIlottIçio lO di DO _

... do ani.... que pusa a incluir, além das CCJOIlIIIlIÍVlS de procIuçIo, u~ de
produçIo que cIeocaIvoIvam' alivicIodeI~ llOI _ qn>-pecuírio, am..a. ..
dIIIIriaI. qnHndustrial du'regilIes em 'IJ*lio.

O peDarafo 2" do táerido artil" é modificado,~a~o

_ a fiItaDciametItD com rec:~ doi FIIIIdos à empraa beneficiária de flIDdo da ..
caIlivo fOIÍOIIlI, ou aempresa contmIada por pessou fisic:u que ealejam _ diNçIe ..

que se beuefwíem do incentivo regional. até que esta apresettte c:ertiIicado de~
do tespectivo empreendimento, otn vez de condicionar a ceoaio do filllllC:Í&llla*l à ...
Iaridade da situoçlo jWltO à Cornisalo de Valores Mobiliírioa - CVM, como ocone ..Lei
n' 7.127, de 27 de........"., de 1919.

Os autores do Projeto introduzem mais quatro pujfpafoo a_ Ir

til". O J*ÍldÍo 3' clulifica os beneficiirios dos rec:Ul1OI doi FIIIIdos CoaItiIIIoioaIi.
FÜIlInci._ do Norte, NonIeate e Centro Oeste em mini e pequeuoo )IlI8CllIiara _

nais, médios e graudes produtores nnis, miem, médios e grandes emprosu illduolrioia •
cooperativas e UIOCiaçlles de produtores tipos I e lIe os defioe.

Pata o caso de atividades extrativas e de atividadca &pIIpOCIlÍriII,

otlde a variàvol tamanho da &roa nIo seja a principel determinante do porte do aIJlIIlC8di
_, o perágrafo 4' diferencia u c:ateaoriu de mini e pequenos produtores nnis~

bue DO nível de utilizaçlo da mio de obra familiar. Jà o perágrafo S' clif=ncia ..e
pIlldes produI<Jra rurais, com bue no veIor gIobeI da produçIo projetada. Os J.
dessa produçIo setIo definidos pelu instituições finm:eitlS opetadons dos FIIIlllos, le
vando otn coosidetaçio as caracteristicas du atividades em cada repo.

O perágrafo 6' estipula que é suficiente a declaraçio emitida pelo
sindiCltD de trabel1uIdores rurais, cooperativas ou associações a quo estiverem fiJiados OI

illletCSSldoo pua efeito de definíçio de mini e pequeno produtor rural.
No item relativo lOS encargos finaoceiros, o Projeto .......l...ao

art limais wn perágrafo, onde allUl1izaç1o llIOlIClíria aplicada lOS contIalOI comlllÍlli
produtores rurais e mini pescadores~s fica limitada a 50% do peWIIIf 0VCIIlU&1-

'I
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J

_ Iplicado I ..... CIICgoriu pell poIltica DlCÍonaJ de cródito nua! c I 60% do pera
JIIII' aplicado 10& pequenos produtores rorail C JlC'llUCIIOI pcocadorcs lIlCIIDIÍS.

o In. 12 da Lei n' 7.827 é também modificado. A$ 1IlW de juros
coIlndas puam I rcrmmerar <n lCt\'ÍÇOI oIiciai. de lllirtfncil t.!cDica pua o mini c ..
qucno produtor nua! c, além de serem Iimilldu I 8% 10 ano, sczio capitalizados

-.Jmcn1c.

No item Vda Lei em~ o Projeto allIIa I aJInca 1do an. 14,
c li allnou 11 c 111 do In. 15. No In. 14, I modificaçlo especifica que as bucs c COlIdi·

ç/lGI du opcraçllcs de cródito pusam I ser ineluldu nos itenl que seda anaIiJados c
lJlI'I"IdoI pelo ComcIho Delibcra1ivo das S~ill de DctcnvolYimalto das
1lIPles Nono, NardeIlc c ee.o.ocac. A aJInca ndo art. 15 pusal _ ..... I ex·
JftIIIo "prDcediDmD opliIIIMlI' no lupr de "CllIIlIiç<lcs opcncionoil". ri da aJInca 111
do _ aniIO é elÍIIIiI*III cxpRUIo "lixaros jllftll".

·Pwliat, o Pmjceo de Lei que .... ~isamoIelimina o aniIO 21,
na forma em que ele COIISII da Lei n" 7.827, tendo em vi.. que lO _ de diJpooiliw

a-iIório, Oarl. 21 JlIIII_I definir, porCllepiade bcneIiciirio, quais _11'"
....exisidupoloor~..... _doiF1IIldoI~oan. 22,
ÍlIIftldIIIido pelo PnIjdo, __ lexiIIIDcia de JIfIlIl'IIIlII 0It~ eopccIficoo doi

FIIadaI, por eaIIIDriUde JIIIlduaaIa.
Apcaudo I CIIt, _ o Prujelo de Lei n" 1.511, de 27 de

1996, do Depulado AnIb&I Gomes, que di :-. recIaçIo 10 lIICiJo 11 do porisrafo único do
arti.., 6' da Lei n' 7.127. A aIteraçio vi.. I cIcalinar ........ por cemo do __ de

I,'" do FlIlIdo ConolilucioaaI de FilllllCiamcnlo do Nordcatc pua o finiDciamenIo iI ali

vidodea pcocIuIMa de JlOlIII"IIOIclllÍllÍpllldUlo rums c poquaos c~ ...
~ do disposto doan. 159,1, "c" da ConailuiçioFedcraJ, quedcsliDo molIdcdol.
__dcIIll FIlIIdo pua I fCIiIo do JtIIli-irido nordaliDo.

De lCOIdo COlIl o art. 32, inciJo XIV, do Regimento lnIomo, cabe
I _ Comi...., de DaeowJlvimento Urbano c larcnOl' analisar, qUIntO ao mclriro, CIIU

JlI'lIlOIÍÇllCL

n· VOTO DO RELATOR

A utilizaçio da politica econômica pua a promoçlo do
cracimcnto cconõmico c diminUlÇio dos descquillbrios reponail ,; um n:cuno bi muito
utilizado pelo OO••T/IO FedcraJ. De mancÍlll especial. I pIltit da dOcada de 60 li repeles

None e Nordeste foram objeto de programas c planos destinados I IIlcentivar o daenvol.
vimcnto da regiio.

No enllnto, diversos e.tudos concluem que. na realidade, ..... po

litica terminou por acentuar discrepi:ncias económicu mternas à medida em que ocorn:u
um lumento da concen!IlÇio fundiiril e da riqueza 10 longo dessas últimas trCs dOcadas.

, Os Fundos Constitucionais, prepostos pell A$sembléil Nacional
Constituinte de 1988, lia recurso. usado. ltualmente como politicl de dcsenvolvimemo.

A Constituiçio determina que !rês por cento do produto da an'CCldaçio dos imposto....

jam destinados aol Fundos COllSlltueionai. de Financwnenlo do Norte, do Nordcatc e do

Centro Oeste para Iplicaçlo em proiflllllS de financIamentos lO setor produtivo dessas
rqiOes, por intermédio das instituições financeiras regionais e em conformidade com os
planas reponaiJ de desenvolvimento.

.• . .'. Atei 7.827, de 1989, veio regulamentar I criaçio desses Fundos,

poRm, lpós llguns anos, llOIImos que a Lei necessita de algumas correções, Ij..:es e

c:omplementaçio puallllalizar·se e alclnçar a eficieneil desejada, sob pena de cair nos
mamos defeitos que os incentivos concedidos nas décadas anteriores.

O Projeto de Lei que analisamos tenta Ipcrfei~ I Lêi comgindo
làlIw que propiciam lua utilizaçio de forml cuulstica. Por meióde artiflcio. operaoio
Dais, as instituições financeiras gestoras dos Fundos ve';' dCSVInuando o objetivo maior
do Lei 7.827 que ,; o de ~ficiar pequenos produtores.

Assim, os lIIIOn:S Iprcscmam um Pnljeso que pnlCOft preIIIdIer
VIZIOS. completar lacunas e definir mais clamnente alguns diJpositivoo da Lei que pudes

sem e.tar ensejando esse tipo de comportamento das instituições fitllnCtitu teIpoIIIávci5

peJa operactonaJiDÇio do cródilO.
Por exemplo, nos incisos que definem as finalidadcl c diretrizes

dos Fundos foi acn:seentado que li dotaçlles orçamentiriu anuais·_~ lIIl9o
ritiril pua o financiamento de mini c pequenos produtoRs ratais, peoc:adons ..-ia e
micro e pequenas empresas indaslriaiJ. Essa compIetnentaçIo é importattte JlID nIo dar
marscm I discriminaçio dcau _ DI oblençIo do cródito. A vaIoriDçIo doo Po
qtIODOS produtores é cssencial em qualquer JlIDtlrIIDI de incentivo 10 cIcocIMJIYimcmo no
Pais, mais importamo ainda quondo .. trata de rqi6eo carentes, C!\il JlOlIUl.çIo pobre
deve tomar com o lpoio oficial em lUIS iniciativas produtivas.

Novamente .. verilica I pn:octlIlIÇIo dos lUlOn:I COlII OI mini c
pequenos produtores rorail. miem epcqucnu empresas industriais e peocadora IrlCIIlIIiI

ao analisarmos as mudanÇII prepostal pua o pozigtafo quarto da Lei, que pusal dcIinit
COIIIO se dará I clusifkaçio dos bcneIiciirios do cródito incluindo li auociações de pro
duçlo entre elu, no mesmo ni..1das cooperativas. Alem disso, o Projeto m- no item
rdCrettte 101 cncarp ilnanceiros, nIo pnjadi= os produtores CCClIIOtIIÍCIII

menores.
Outra importante modíficaçio feita pelo Projeto trata da mudança

das Illibuições relativas à respoosabilidade DI deIiniçio das COIIdições das opmçlIes dos

crtdito., que pISsa das mio. das instituições financeiras pua o Conoelbo Deliberativo das
Supcnntendeocias de Desenvolvimento das Regiões Norte. Nordeste c Centro Oest.e. O ór·
gJo responsàvel pelos programas regionais de desenvolvimento é mais talhado pua definir
em que condtções os cróditos serlo efetuados, adcquando-os 101 planos regionais, do que

institulçeles fmanceilllS, que ficam responsàveis lpenas pcIos procedimentos opcsacionais,
o que é íntrínseco • sua funçIo financeira.

Jia Projeto de Lei n"1.518, de 1996, do Depu!Ido Anibol Gomes,

que foi lpensado por tambCm alterar I Lei n" 7.827, de 1989, obrigai dcIliDaçio de pelo
menos 60".. (sessenta por cento) dos n:curIOI do FNE pua o financiamento de atividades
dos pequenos e miniprodutores rurais e das pequenas e microempresas. O pm;jeto define,

pora I regiio nordestina. o poreemoal I ser direcionado pua o. citados produtores. lsoo já
está proposto. de maneIra genérica, pelo Projeto que anteriormente analisamos, qUllldo
este modifica o IOciso VII do In. 3" da Lei 7.828, de 1989. Devemos esclarecer, também,

que esta no.1 determinaçio deverli realizar·.. sem prejuízo do disposto no art. 159, inciso
I. aJInca "c", da Constitulçio Federal, que obriga I dcIliDaçio de pelo metIOI motade dos
=ursos do FNE pua a regiio do semi-irido do Nordeste. Deua forma, o proposto pelo

projeto lpensado vem lO encontro dos objetivos do projeto de lei inicial, pois beneficil

quem realmente necessIta dos financiamento do Fundo.

Temos. ainda, I observar que .. ClICOlIII'& em tramitaçIo o Projeto
de LeI n· 448195, de lutoria do Deputado António Joaquim, quealtca o arti.., se do Lei n"

7.827, passando I Regiio No".. I ser definida COIIIO I Amaz.õnia Legal, pua OI efeitos
dessa Legislaçio. Acreditamos que essa alterIÇio toma mail racional I apIicaç10 doa rc
CUfJOS desunados 10 Fundo ConsUtucionaJ de Financiamento do Norte • FNO, por consti·

tuir I Amazônil Legal uma regilo homogênea do ponto de vistallOOlf'álico, lIOCiaI e __

nõmíco. tornando maisabrangeme o alcance do programa. uma vez~ podcri extrapolar

os limites mcramcnte,fi~co$ da. definição doses~ que compreendem a regilo Norte do

Pais.

Dessa forma, no que diz respeito 00 mento dessa ComiJIIo de

Desenvolvimento Urbano e Interior, somos pell IprovaçiO do'P=te Projeto de Lei n"
437, de 1995, bem como do Projeto de Lei n' UI8, de 1996, que foi I ele apensado. na

fonna do1u1latitutivo que ora IpresentamOS.
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IUBSTI1'1JTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Modifica. Lei nO 7.827, de 27 de setembro
de 1989, que "regulalJlCftl8 o art. 159, inciso 1,
alinea "c", da Constituiçio Federal, institui o Ftmdo
CClIIIlitucional de Financiamento do NOIte - mo, o
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
FiDInciamento do Centro-Ocste • FCO, e dá outras
pnwid&Dciu",

OConp:uo Nacional decreta:

Art. 1° A Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989 passa a vigorar
com u sepintes modific:açc}es:

"Art. 1° '"

I . Ou Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. r ..,
f tO "0

f~,..
Art. 3° ...
I· .
n· ..
m•...
IV- ..
v .
VI- .
VD • 0IÇIIIleIIt0 anual du aplicações dos recursos, com dcstinaçlo

majoridria du doàIções orçamentárias anuais, para o financiamento de
miDi e pequenos produtores rurais, pescadores anesanais e micro e pe
qMIIII empresas industriais;

VIU· .
IX· .
X-,..

1I-.Dos Bcucficiários
Art. 4° - SIo bcncficiários dos recursos dos Fundos Constitucionais

.de Financiamento do Norte Nordeste e Centro-Oeste os ptodutores e
cmpresu, peIIOU fisicu e jmidícas, além das cooperativas e associa
çOeI de produçIo que desenwlvam atividades produtivu DOS setores
ap-pecuúio, miDcral, industrial e agroindustrial das regiões Norte,
Nonieste e Centro-Oestc.

fiO ...
f ~NIo _ acesso • fiDaDciamentos com recursos dos Fundos de

que trata ata Lei. • empresa beneficiária de fuDdo de incentivo regional,
ou empresa controlada pelas mesmas pessoas fisicas controladoras da·

Sábado 4 59175
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v•Da AdmiJIisIrIçIo
Art. 13 ...
I· ...
n:,..
Art. 14 ...
I • aprovar os JlIOIIIJ11&S de financ:iamenlo de cada Ftmdo. Dates in

c1ufdos as bales e condições das openç6Cs de crédito. iJaImonínJl<!o.os
c:om os pianos rqíonais de desenvolvimcmo, à viSll de propoaa da rcs
pec:liva iDSlituiçioo fiDaDceira federal de caráter regional;

n· .
m· .
PaJágrafo único ..,
Art. 15'...
r· ...

VI • peqllC1lO pexador ancsanal • aqucle(a) que utilize cmbIrcaçio
de madeira e/ou aço. com capacidade de carga entre OS (ciIIco) e 10
(dez) toneladas;

V • mini pescador artesanal - aquele(a) que utilize emban:açlo de
madeira e ou aço, com capacIdade de carga até OS (CInCO)t~I~:

IV • grande produtor rural - aqllCle(a) que desenvolva atividades
agropecuárias ou extrativas em imóvel rural de sua propriedade, com
área superior a 10 (dez) módulos fiscais do municipio de localiDçlo:

In • médio prociulor rural - aqucle(a~ que desenvolva atividades
agropecuárias ou extrabVas em imóvel rural de sua propriedade cuja di
mensio observe os limrtcs do intervalo entre 05 (CIllCO) e 10 (dez) mó
dulos fiSCIJs do mlllUcipío de loca1izaçio;

Art. S" ..•
I- .
li- ..
m· .
IV· .

lU • Dos Recursos e Aplicações
Art. 6· ...
I· ...
11 • 1.1% luin Inteiro e oito décimos por cento) para o Fundo COIIS

til1Jl:lonal de FilWlC1&ll1ClKO do Nordeste. deltíl1llldlHc 60%(~
por CCllto) deste mOlllal11C para o financ:WI1CntO às atividades de peque.
nos e miniprodu1ores ruraIS e pequenas e mteroempresas. sem plejllÍZO
do disposto no ano IS9. inciSO J. alinea "c", da Constltuiç1o Federal.

m· .
IV· ..
V· .
PaJágrafo único ...
I- ..
n· .
m· .
Art. .,. ...
PaJágrafo único '"
Art. S" .
Art. 9" .

IV. Dos Encargos FilJl11CCiros
Art. 10" .
Art. li" .
§1" .
§2" .

vn • mIcro e peq'lCII& empresa industrial • saio clauiflClldu le- §3" ..
vaudo-sc em coma puimclJOS difemK:i&dos de faturameDlo liquido. _ §4" A atualiuçio monetária aplic:ada nos contratos c:om múli pro-
mero de emprcpdos e pau de centralizaçio da administraçio du cãt· dutorcs nnis e mini pescadores anesuws e. com pequeuoa )lI'CICUora
presas. com base nu caracterimcas ecollÔlD1cas dos SCIoRS iDcIusIriaís ~s e pequenos pescadores artesanais. Rio poderá exceder • SO% (cin
nas regiões respectivas; qQcma por cento) e a 60% (scsscma por cento) rcspec:Iivamcmc doi pa-

tamares evcmuaJmcme aplicados a essas e:ategorias pela poIltica iIICJo
VIU • média e grmde empresa mdustrial • serlo classificadas \cwn- naI de crédito ruraJ.

do-sc em cODII parimcIros. com base nas características ccoo6micas
dos SCIOres industriais nu regiões respcctívas. - sJ: I .. Art. 12. 'As taxas de juros. neI\IS inc:luídas comiuOes, rctD1IIJCI'I-

çc1cs a titulo de COI1trapIJ1ida a serviços oficials de assislmciI lécIIic:a
IX • cooperativas e associações de produtores I - aqúêIa 'COm PeJo ...miDi e peqt\\lIIO produtor ruraJ e quaisquer 01ltraS retmJJJenIÇ6cs. di·

menos 70"~ (setenta por cento) do quadro social ativo constituldo de rcII ou indiretamente referidas a conccsslo de crédito. nio poderio se
mini e pequenos produtores rurais, ou de mini e pequenos pacadoRur. superiores a 1% (oito por cento) ao ano e scrIo capitwlizadas
tcsanaís, ou de mtero e pequenos empraários industriais. c:om pek) me- aemcstraimemc.
1101 70"~ (setenta por cento) do movimcmo opcracioaalliquido de... , .'. -r'"'!!'

ponsabilidadc dessas cuegorias de produtores. .... " " '.

li . pequeno produtor rural • aqucIe(a, que desenvolva atividades
agropecwirias ou exuauvas, com o concurso predonunatlte de mio«.
obra familiar, seodo detentor a qualquer titulo de 11I1ÓVC1 ruraJ com dto
menslo entre OI (um/. até OS (Cinco, módulos fiscllIs do município de
loca1izaçio;

x . coopemtivas e lSIOCiaç4cs de produtores II • cooperativu c as
sociações nio enquldndas no inciso anterior.

§4" No caso de atividades extrativas e de atividades qropecuirias
onde a variável lImaIIbo da área nio seja a principal dctermiDantc do
porte do emprecndimcmo, a difercnciaçio das categoria de mini e pe
quenos produtores nnis para as dcnws eatqorias se dará com buc 110

nivel de utilizaçio da mio-de-obra familiar, nas condições estabclecidu
no incisos I e II de:sle artigo.

§S" Para as atividades consideradas no parágrafo anterior. à'uPíio
gia de médios e grandes produtores rurais será definida com base no VI-

I - mmi produtor rural - aquclCla I que desenvolva auvidades agro
pecuanas ou extranV&5 com o concurso exclUSIVO de mio-de-obra famI
liar sendo detentor a qualquer titulo de imovel rural que Rio ultrapusc.
em dimcnsio o correspondente a OI (um, modulo fiscal do mlllUcipio de
loca1izaçio;

§3" Os beneficiànos prevlslos no "capuI" deste amgo serio classifi·
cados em mIm e pequenos produtores ruraIS: mim e pequenos pescado
res artesanaiS: médios e grandes produtores rurais: mIcro. médios e
grandes empresas IIldustnlllS: e cooperallvas e assocIações de produtores
tipos I e 11. nas segwntc5 condições'

quelll. ale o recebimento do cemficado de Implantação do respectl\'O lor global da produçio proJewla. cUJos limites serio detcrmiDldos pelas
empreendimento. instituIÇõeS das anviciades em c:ada Regtlo.

§6" Para efeito da comprovaçio das exigenc:las fIXadas nos inc:isos I
e 11 deste &rbgo. serà suficiente declaraçio elD1bd& pelo siDdicato~ tra
balhadores ruraiS. cooper.1l1vas ou asSOCIações a que esnveretD fili1dos
os mteressados,
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§1° Os eventuais prejuízos decorren1eI da frusrraçIo doi projetos
agro-pecuários. motivada pela ncormtcia ele fatores ambieII1Iis ou fito.
zoosanJlirios incontroláveis, comprovados e dJmemiOllldos através de
laudo emitido por órgão oficial de usis~ia técnica, serIo cobertos
com recursos dos FlJJId.ls respectivos, até a regulamemaçio do dilpOllO
no capitulo XV da Lei n" 8.171.

§2° Apos a regulamenlaÇio do dispositivo lepI referido no pII'Í!I'I
lo anlenor. as apólices de seguro agrícola pISIIIio a compor • praDti.
as nas operações de financIamento das atividades agropecujrias peJos
Fundos de que traia eslll Lei

Art. 17 ...
Plrápfo único ...

VI • Do Conaole e PresIIçio de Contas
Art.·18 o••

Art. 19 .
Art. 20 .
fI· .
§r .
§3· .
14· .

VII. DAS DISPOSlçOES FINAIS

Art. 3°. Revogam·se as disposiç6esem~.

Art. 2°. Esta Lc,i entra em vigor na data c1esl!&.publiçaçio.

Art. 22. Nio haverá programas ou subprogramas especificos doi Art. 21. As pIIIIIiII~ pelos fiJIIDcWneDtoI CCIID m:urIOI
Fundos em queslio. por categorias ele procIutores.. doi FIIIIdos ele que tnIla esta Lei, 1CIiD:

I . J*a mini e pequenos produtores rurais: excllllivamente o peIIhor
da pmduçIo, no c:r6dito ele clllleio; a a1ien1çio fiduciária doi bens fi
lIIDCiIdos e o aval da Coopemiva ou Assoc:aIÇio I a que peneaça o be
neficiário. no c:r6dito ele irrYeItimemo:

/

II - pua mini e pequenos pescadores anesanais: exclusivamente a
hipoceca da embln:açio e o aval da CooperauVI, Associaçlo ou ColOOia
de Pescadores a que esteja filiado o interessado;

m. para médios e llIJDdes produtores rurais e CooperalivaI e AlIo
ciaç&:s Apopecuárias: as pnntias reais pISIiveis de viDcuIaçio. ade
quadas a cada operaçIo. seDdo useprada prantia JlI'llBIeSSiva para mé
dios produtores e AsIociaç6es e Cooperativas I. desw, nIo Ie exigiJldo
limites miDimos de valor aos bens previamenr.e viDcuIados aos
fJDallCiameDtos;

v -pua médias e grandes empresas industriais: hípoálCl., a1ienaç1o
ficIucWia e penhor. devendo os bens vinculados aos filWlCilmentol 0b
servarem a mupml ele 100% (cem por cento) do valor do fi_nciamemo
elCDdo admiIida a pnntia prosressiva para as médias~

11 • definir nonnas e procedimentoo~vos; . IV - para micro e pequenas empresas industriais: a1ienaçio fiduciá
1II. • enquadrar as propostas nas fallW de encargos e deferir os ria e peIIhor. aceitaDdo-se pnntias prosressivu sem exipueia de Iimí-

credltos: lei mínimos de valor _ bens previamente vincuIIIdos lOS

rv • fmancíamentos;
v· .
VI· .
Ar!. 16 ...
§Io .
§2" ..

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

·Pf:tOJETODE LEI tr4371M

Nela terrne» t;lo art. 118, C8f)Ut, li, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, O Sr. Pruidente determinou a abertura - •~
na Ordem do Dia elas ComiII6es - de prIlZO pera apreeentaçlo de emendas. a
partir de 29.04.96, por cinco ..~_. &gnCado o prIlZO. nIo foram apreeentadas
emendas ao substitutivo.

SIIa da ComiUIo.em OS de maio de 1988

RONALDO DE OLIVEIRA NORONHA
8ecret6rio
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2" PARECER REFORMULADO

I· RELATÓRIO

o projeto de lei nO 437, de 1995, de lIUlllria dos deputados Fcmaado
Faro, Aaa J6Iia carepa e GiJDey VÍIDlI, propõe as lej!lIiates~ na Lá
7.827, de 27109189, que instituiu e regulamentou OI FlmIios Coostituciooais de .
n-ci"""""da RegiOes Norte, NonieIte e Cealm-OcIte:

b) mudança na redaçio do &II!lIt do art. 4", com vistas a incluir. eDlR: OI

beDeficiiriOl dos recursos, as auociações de produtores que
deIenvolvam atividades DOS setores agropecuário, mincraI e aaro
iadustrial da Regiões Norte, NonIcstc e Ccutto-Ocstc;

c) nova redaçio para o § 2" do art. 4", ob;ctivllndo vedar o acesso aos
financiamentos com m:unos dos FUDdos J*a empresa beocficijrja de
falido de inceDtivo regional. 011 ceatrolllda por pcssou fisicas que
eltCIÇIIII a direçio de OIIálI(s) cmpresa(s) bcncficiada(s) com esse
iDcentivo, eaqunto Dia apresentar o certiIicado de imp!1IQçio do
~;

d) acréscimo de outros 4 perágrIfos ao art. 4", dispondo, todos eles,
sole OI~ dos _ dos FUDdos Ccnstituciooais,
nnIwlemcnte no que se refere • BUa cIassificaçIo como pcqueoos, JD6dios
e pIIIdcs produtoRs rurais e micro, mécIiI5 e pIIIdcs~
iDduslriais, bem como coopenlivas e~ de produtores dos tipo
I en. com as dcfiniçacs respcçtivas;

e) lIj:I'éscimo de um puágrúo 4° no art. 11, limitando a 50% e 6lW..
respectiyameate, a atueli"" lIIOIIClíria DOI COII1ratOS com mini
pIlldutora ruraisImini pcscadoccs artesanais e pcqueoos produtores
nni&'pcquenos pescadores artesanais;,
f) lIIl1dIIDça na mIsçIo do m:. 12, de modo a fà= coastar que as tuas
de juros incIuirIo comisslies e ranuneraçio pela auistencia t6cDica _
lIIiai e pequenos produtores rurais, ficado limitadas a 8% ao ano e scrIo
QJPitalizad·· semestraImcntc;

g) l1tcraçio no inc. I do art. 14 e inciJos fi e mdo art. 15, a fim·de
CIIIbclPccr que as bases e condições opcraciooIis~ .J!D8IíSadaS e
spmvadu pdo CauseIbo DCIibc01ivo dia Supcri~ de
Desenvolvimento, e Dia mais pclas insliIuiçõcs finaticciras regionais.
Além disao, subItitui-. no inc. fi do art. 15, a exprcuio "coodições
operacionais" e elimina-sc, no inc. m desse mesmo artigo, a cxprcsdo
"fixar os juros";

h) eIiminaçio do BIt. 21. em sua vcrslo at1JaI.1lribuindo-sc nova~
J*a esse artigo, definindo as ganmtias a serem exigidas pc'"
inIIituiçõcs financeiras, de acordo com as categorias de beneficiários;

i) fiDaImmte, aaesceula-Ie IDD Ilrt. 22, eslabeIeceIIdo a proibiçlo dav

exiItiDcia de programu ou subprognmas especifiCÔI dos FUDdos, por
carcgorias de produtore•.

Apeasado ao PL-437195, o projeto de lei n' 1.518196, do deputado
AIIlblII Gomes, CCIII apeIIU um artigo, propõe nova redaçio ao ÍIIC. 11 do
PIIá8raíO úaico do.n. 6" da lei 7.827. detmDinando quo 60% dos recllIIOI do
FIIIIdo COllllitucimaI de Fiaaaciameoto do Nordeste • FNE. sejam datiDados
ao "finonçj_ às atividades produtivas e llO'l'JODOI e~
rurais e pcquaIUe~,sem prejuízo do diJposto no Ilrt. 159, 1"c",
da COllIliIuiçIo FedcnI."

SIo-. eIII resumo, as modifi~. propoI!U CIIlIdaçlo i lei 7.827,
de 27109189, pelo projeto de lei D" 437, de 1995, e projeto de lei 1.518, de
1996, -.o, que, _ Ccmisdo, nIo =eberam emendas DO pruo
"'IÍftIeDlaI pca este fim.

11· VOTO DO RELATOR

Quando deeidiram pela criaçio dos Fundo. COllllitucioDais, 05
. COIIIl1tuftes c:ondiciolIcam a apIicaçio dos recurIOI 10& "planos:::=: deMnvoIvimenlo" <.n. 159, I, "c". da CouIliluiçio FedenI), por

JeCClIIIIecerem que cada Rqiio dispõe de =tas peculiaridades que Dia sio
_àsdcmaiJ.

Sob este aspecto, pretender discipIinar a aplicação dos recursos dos
Fundos CooJtitucioDais de Financiameoto das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste descendo aos l1ÚIIÍlIIOS detalhe. corresponderia a inviabi\izá-Ios,
eis que, dessa forma, seriam isnondas as particularidades de cada Região.

Foi precisamente COD1 esse fim que a lei 7.827189, ao regulamentar o art.
159, inciso I, aIinea "c", da COllJlituiçio, estabelece, mais preci.amente nos
seus artigo. '14 e 15, as atribuições inerentes às instituições financeiras e
SuperilIleII<IE Regionais (SUDAM e SUDENE), deixando, assim, alguma
marp;em de discricionaried quanto i atuaçio de.... órgla•.

DaItro desse contexto, foi confiada .. citadas Superintendências ~
apnlIISÇio dos pro_ de Iinaociamento de cada FUDdo, "bannODÍ2alJd<Hlsl
CCIII os planos regionais de desenvolvimento i vista da proposla da respecbva
iDstiluiçio 1inanceiJlI"; a indicaçio de providências para compatibilizaçào das
aplicações CCIII as ~ implementadas por outm instituições de
deaenvolvimento regional; e a avaliaçio do. resultados (art. 14 da le,
7.827189).

De iauaI modo, confiou...e as instituições fuw>ceiras regionais a 8estl\o
do& reODI'IOI; a dcfiniçio de normas, procedimentos e condições operacionais;
o~o das JlI1lIlOIlU de crédito nas faixas de encargos, a !íxaçAo dos
juros e o deferimento dos créditos; a fotmalizaçlo do. contratos de repasse
JlIIll _ instituições credenciadas como agenles IinanCeJIOS do. Fundos: a
preSlaÇIo de cootu e o exercício de outras atividade. inerente. li função de
óqSos administrador (ar!. 15 da lei 7.827189).

Ewutuais lacunu.exístenlU na lei 7.827/89, quanto li regulamentaçAo
do& FlIIIdoI Conslitucionais, fonm satisIaloriamente supridas através da lei
9.126, de 10/11195 (recenduima, portanto), resu!tantedo Projeto de Lei de
Convemo da Medida Provisória n' 1.137. de 26/09J'J5.

A lei 9.126195, que manteve ina1teradas 2S lIribIJi9llea iacnaIeI ia
instituições fiDanceim e SupcrintcndCncias Rcgionaia gestoras doJI FlDIos
ConsIitncilllllis, rcsu1tou de IDD processo de~ negociaçlo, etIVIlhsKIo t»
mais díversos scsmcntos da sociedade. .

SellsiveI is espcc:ifieidadcs de cada RegIio, a reIItcria da MP 1.13719S
fez COIIItIr no projeto de lei de coovenIo (at1JaIlei 9.126195) cIiIIpoIiIjwIlp
caJIribufrIm para aprimonr a lei 7.827189, tmIaIIdo delllccClSÍl'ÍU, __

lIIIÍllria. as modificaÇOes JlRVÍIIU no projeto de lei n" 437195, lClb adOqae.

FOIlIII1 rcwgadcs pc1a cDda lei 9.126195 os lIlip 10 e 12 da lei
7.827189. que o projeto de lei 437195 mantán iaIIterados. lua. .... é
fII:iImeIIIe expIicávcI: • I!poca em que apreKiI1allü a cilada propllIiçIo
(10105195); seus autmes nIo poctiam prever que SUIJiria, aIpns _ depois,
a MP 1.137195 e que esta se COIIVeltcria na lei 9.12619S, que aIcIDça, _
grande parte, as nmdanças propostu pOI" III{IICIcs parlamcntaRs.

Ca:a cilito, citado dispositivo Iepl YIlID priWqíIr. de iDa
inequívoca, os miIIi e JlIllIDCIII» produtores nnis. ÁSIiID é que coacede iqueIeI
e, ainda, às IUU auociaçlIes e coopcnâvas. prlXI'OjlIIÇio por 3 (tres) lIIOI doi
ssIdos deYedores dos respectivos empr6Itimos.

Por 0IJIr0 lado. CODCCdo-Ihes o direito • reckJçio dos -.os flnmceiroI
(o revopdo art. 12 da lei 7.827189 previa juros de até S% LL, paceatul
idbtico ao do~ fixado na MP 1.137, mas nduzido na lei 9.126.'95).

Além de revogar os arts. 10 e 12 da lei 7.827189. alei 9.126195 t-wm
modificou o seu artigo 11, fazendo~~UC"as... ~~ de
relevante interesse para o desenvolvimeoto e socia1 da reJiõcs
Norte NordcsIe e CenIro-Oeste talo r nos eocagos fíIIIDceiroI,
~. Taxa de Juros de Loogo,Prazo" TJLP e ao de! CPll!«e."

Eua mIuçio de ~finaDceiros beaeficiIrá. sobretudo, os
pequenos produtores rurais, ~ vez que levará em COIIla a lIIIInZa e
locaIizaçio do empreendimcDtofa finalidade do financiamento e o lllI1C...dll
llIlI11Iíd2. ..(

Quanto às demais alterações propostas no PL-437195.~ sua
inconveniencía pelos seguintes ar~CIltos:

a) a~~ de rccurJOS _ mini e~ procIukns
rurais, pescadores artesanais e micro e pequenas~ iDduIIriais é
incompetivcl com as ações de desenvolvimento de qUIiqua' RePIo.
PIIIIOI rcgiooais de desenvolvimento e prol!f&DlU de &Q\'aIlIII CItIàIIiI
coofcrem prioridade tanto a pequenos produtores como a paadeI
produtores estruturantes da CCOIIllIIIia, em fiIIÇIo do~ e
das oportunidades de investimeoto e, tIIInbém, da ClPllCidade
mobiIízadora de cada Estado. NIo se faz desenvolvimento COIII

produtores de ímico porte e por isso a Coastituiçio, no c:aao dos FIIIIlIoI
CoDstituciOlllis, dctenniDa, para _ ..--. a "apIicaçIo em
progr8DU de Iinanciamcnto ao setor pl'lldllttft", sem diIcriminIr
tamanho do tomador do crédito;
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b) as associações de produtores rurais já foram iDcIuldu como
beneficiárias dos recursos dos Fundos Constitucionais, lItnIVés do art. 9"
da lei 9.126195. Assim, nIo há necessidade de alterar o QIllIt do art. 4·
da lei 7.827189 com tal finalidade;

c) • lesisJaçIo em vigor ji exige das empmu prelaIlIontcs •
liBlaciamentos dos FUIIdos Collllitucionais • reBU!arizaçio junto i CVM
e .,. fuodos de incentivo. fiscais. Por isso, • exigência de apmtlllaÇio
de certificado de impIamaçjo d..... empmu nIo praIIle sua
rezuiaridade e, assim, nio se jlJllific•• a1teraçio proposta pon o lIt. 4',
i 2' da lei 7.127189, a1ém de baleliciar ainda mais • araode empresa
com mais inceotivo fiscal, ao invés· de obrip·1a • reconer a
fioanciImerltos que tm. encargos fiuanceiroo maiores.

d) os porqnros 3', 4', 5' e 6' propostos no projeto de lei pon o 0It. 4'
da lei 7.827189 estabelecem I definiçjo do'tamIDbo de cada tomador do
empréstimo de forma butaIIIe subjetiva e JCIICI"IÜ7.& o conceito pon as
"'Iilles NoIte, Nordeste e CcDtro-Oestc. &se DIwI de drú1u.-o
....I!mentador retita das supcrintelld60cílS de plaaejllllClllD reJ:ioaaI •
oompct!acia pila eslIbeIccet~ em prIlIIaDIU P pila recoIIIaIdar
prioridade e o respectivo _ difcreDciado para pmduIora,

pnúudicmdo, solntudo, o setor produtivo da rcziio scmi-irida do
Nordeste;

e) as DlIIdaIIçu propostas DO projeto de lei em rcIirçio.,. arti&os II e
12 da lei 7.827189 (este tiltimo, aIiis, rcvopdo pela lei 9.126195), teriam
por objetivo limitar I comçio lIIOIICIária e os jURll, IIU opet'IÇÔCS de
cr6díto com tDiIIi e pcqUcaOs procIuIIlnos. li. lei 9.lW!15 ji ....bdece
111 u.HaçIo, de fo ~ plIra OI citados
pI'Hutera do "••q ptnlIta .. prlljdD tlelei;

f) as aIte:zç6eJ preteDdidu DO PL-437195 para os lltip' 14 e 15 da lei
7.127/89 multarillll em~ de .tribuiçaes dos bmcoI
admitIiItrIdcns para o COlIJC1bo de1ibentivo das~. EIIa
1IlIIdatIça. é taIIlo mais inadequda quando a!CIIIÇ& taW tipilsDae
boncírias. No CIIO, por cxemplo, das pnnâu exiPdu pila os
0IIIpéIlím0s, o exame da lIIIIl!ria deve COllIlinuw COIIIO c:ompeItDcia dos
bKlcos, lIIé porque pentI&IIeCe com essas iDstituições I mpDIlIIbIidade
"*Ira! pelo riIco das opemç6eI, falo que, por si. ji justifica •
preservaçio do atual texto dos lltigos 14 e 15 da lei 7.827189; e

J) COIIVÓtIl que, 10 coottírio do que propõe o 0It. 22 do pntjeto de lei,
Jl!iam JDIlItidos os prosramu e IUbpmsramu rerer- is opcraçlles de
cr6díto, IDDI vez que:

i. mant&n sitrtonia com as diretrizes ttaçadas pelo gowrtlO pila
desenvolvimento das regiões;

m. viIbiJizam o llltIIdimeato prefenlIIcial'is âreU mais CIICllIDI e &OI

miai e pcq1IOIIOS pmcàItoreI, em COftIOIIinc:ia com o diJposto DO inc. m
do lIt. 3· da lei 7.127189; e

iv. _ f'ónaIIIaçIo reoaIta de amplo-. cuja diIClIIIIO awoIw
.....- da sociedade civl1 (prociukns e 1t'IbeIhadonI) e dos
podIreI pDblicos (sowsBo fedcnI e de» EIIados), -.daIdo, llIII

lM&Icia. I preceito democríIico.

Relativ'amente à proposta constante do PL-1.518196, apensado,
destinando 60"10 dos recursos do FNE para "o financiament'l às atividades
produtivas de pequenos e lJIiníprodutores rurais e pequenas e microempresas",
verificamos queL~_,pritica, a sua aprovaçio implicaria a reduçio . da
~ ~u cIuses de produtores já que em marçoi'96 O seu
pen:eutual atinaiá 81% do total dos finaneiamentos coocedidos com rectII'IOl

doFNE.

Fiaalmettte, lembnmos aos Ilustres Memb:os desta Cotnisslo que O PL
«8195, rect:atrlmente lpt'IlWdo neste plenário, embora propusesse altoraçio na
lei 7.827139, veruva, someme, a.:era da 'rca • ab''''râlda do Flllldo
C_til1lCioul de FÍllallcillmeato do NlIrte • mo, nio havendo, portanto,
quaisquer contradições entre o voto qlte defendemos e posiçio anteriormente
MUDida pela Comissio de Desenvolvimento Utbaoo e Interior.

Desse modo, com base nr..s razões expoatas, somos, no mérito, contrúio
ao PL-437195 e ao PL-I.51819o, apensado, votando, assim, Jl'1a lua rejeiçio.

111- PARECER DA COMISSÃO

A CominA0 de Desenvolvimento Urbano e InteriOr, em reunião ordinária
r.-zada hoje, REJEitOU, OS ProjlItos de Lei n's 437195 e 1.51llJ96 (apensado), nos
termos do parecer reIormulado do Relator. Deputado Rogérto silva. contra os votos
de» Deputados Joio PaulO e Nod&on MicNlIoti.

. EIlivaI'll~ plaentos os serihores Deputados; Fernando ZU/lPO.
~; ~Irlon OIP!l e Joio llllo, Voco-Presidentes; César Bandeira, Muril6'
PlIlheiro, Ceci Cunha. Slmara EIIory. Ant6nio Carlos Pannunzio B. Sá Mariu serrano
·NedIon M~, Mário NlIllromonte, Em.nuel Femaroe;.. Joio P.ulo, FolIp8
Mendes, Edison Andnno, Ivandro Cunha Lima. Le6nidas Cristino, Nan Souza, Albérico
Cordeiro, Ricardo Izar, Eliuu Moura e Joio Mendes.

Sala da Comiulo, em 20 do novembro do 1996.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 437-A195

Nos tennos do art. 119, I. do Regimento Interno da" CAmara dos
Deputados, o Sr. Pmidente detenninou a abertura e diwigação na Ordem do Dia dllS
Comi&sões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 2I04f97, por cinco
S88IÕ<l5. Esgotado o prazo, não folam recebidas emendes ao projeto.

Sala da Comislláo, em '10 de abril de 1997.

Requer o desarquivlmtato de propotiç6es

SnhorPrrsidoJote:

Noc teMaM do art.l05, puávafo úaieo, do R.ecimeato Iatel'llo da CI..ra dOi
DepatadOl, requeiro a V.Eu, o desarquivamellto dai propostç6es, I aepir
rdlidollldu, que lio de miaba lutOria:

PL 00223 1m-Eatahelece critérlOl para u ühel'llÇll... pela Secretaria do
Teso.ro Nacional, dOi valores deati.adolaDl fundos cCJlutitaeiaL.'is.

PL 00437 1995- ModifICa a Lei 7817189 que J'<IUlameota o artiJo 159lncioo I
AIlHa c" da COIllit1llcSo rederal que illllitlli OI FlodOl
CoDJlit1ldooait- FNO;FlNOR e FCO. E di outru prtlVidiDeiu.

PL 00S84 1m. Altera I redaçIo dOI Irticno 1 e 2 da Lel904&'!lS qu tona
ollriptórla a eúII!oela de iutnuleatol de medlcSo da _ 001 pDltoI
......dedo.... de ps Ilqllefeito de petróleo para UlO do_tieo.

PL onso 1995-AII<ra OI parilll"'rOl 2 e3 do artilo:13 da Lei 8159191 qudilp6e
1Gb,.. a poI/tiea oadoul de arqalvoo p4hlieDI e privadOl • di o-
pI'OYioHadu.

PFC 000S3 1996- Pn>pilc que a Comildo de Der... do Conaulllclor , Meio
A.bioal< e Múoorlu _1Ize o Mla_ da Apieult1lra e do
Abuteei.....t.. o Mlaillúio da SeU.. o Mi.illério do Tra"'lho, e
.._ soh,.. o uo de ap-0t6x_

PL Ot7:13 ,1996-lDItillli o PrOlJ'luu de praltla de,..oda ra.i1iar 18101.. para
ra.OÚll de trahal...do.... da qroladútria lUoroaleoolelra.
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PL 01902 1996-1tegula.eota o .rtigo 8 iocilo m d. Coollituiçio Fed....1que
Institui. figura ~jUri5" da lubltituiçlo proceuuII.

PL OUSO I99&- Dispõe lobre I exigêneia de responá'Vel técnico BOI

estabelecimeatos de c:omen:i.liza~o e depótitol de produtOl agrotóxicos
seUl componentes e .r....

PL 01336 I9%- Dispõe ",bre. obrlg.toriecl.de d. realizaçio de avioliãÇlo
periódica de saúde e InáliJe laboratorial para trabalhadora espottol I

produtoslgrotóxicOJ seUl compo.ellte! e afins.

PL 02690 1997· Allero • Lei 7802189 p.ro .cr....otar p.rágrof.. ao.niBo 13
estabelecendo o UlIuírio do agrotóxico devera apresentar ao ato d.
aquwçlo do produto jUDtameate com o recei.tvirio ap1MI6.ico
documento que o crtdencia como aplicador objetiva.do redazir o riIeo
grave de into'lieaçio e de morte.

PL 02691 1997-Ved•• pruduçlo o Inooparte o .mlRll......to.
Comercililizaçlo I prDp.poda co.erdal • utiliDçlo • f.portaçlo e

exportllçio de agrotóxicos e dá outras prov~Dciu. . ' ........ ~ ;'~- • "~

PL 02701 1997- Disp<le .obre o. IIrviÇOl de televisio comuoitária.

PL 02903 1997.. Determina segredo de justiça DOI crimes Rxuais.

PL 03177 1997- Altero o.rtigo 31 d. Lei 8078190 que dispõe aob... proteçlo do
cODlumidor e dá outras providêndu exigindo. colaçlo de iutnI,õa de
uso e iD.ltalaçio Jd oferta e .presnta~D de prod.tOl t ItniçoL

PL 04428 1998- Dispõe sobre os pilaM de beaertcios da Previdêacia Sodal e d.
outras providênew.

PL 04822 1998- Institui o Programa dé Garantia de Renda familiar miai••
pau: ramlliu de tl'libalbâdores do semi-árido bralileiro..

PDe 00698 199!1-Revog••rtigo do Decreto 2615198 que regula.eota o oerriço de
radiodiCusio comunitária.

_a~ ao Incleo VI do Art. 3": aa inItituiç6ee fllWtClliros
administradoras doa Fundoe Conslituclonel. já v6m conoedendo tnarnanto
prefar8ncial 8S atividadae de mini e pequenoa produIorM nnII,~
artesanais e micro e pequena__ induelriaia, em coneonIinclII com p.inciao m
do próprio ar!.S", de Lei 7.827189. A 'dIIIlrwç6o rnejorII*llI dea.~
orçamentárias anuais', conronne pr-.lBm oa nobree~ do projeto, ir/lpIicaria
em defirtiçIo de pIIl1Imelro de, nomlninto,51", o-que podri gIrW deeequlHbrIo __
o1arta • demllnda a 0ClIBi0nar ocioIldIlde ou _ de~ Auim, a "PlicaçAo
doe recursos doe Fundoe ConslilucionlIis em~ de fiIwlcl8rnerllodeve_
direcionada ao aalor pnxlutivo, como lITI todo.

AcI1iecImo doa H 7, .... P o • 110 Art. 4': Itlfo lUbjetivideda no criIério
proposto para clasailicaçlo do pol1a, .m. vez que nto 110 prrMloa quIInIilalivoe
passiveis de 1JlllI1IlnÇIo. O próprio § ... que • ~i~ pem1ile uma
c1aooiliCllÇlo di18rBncllIda doe por\M doi berlIIIcIárioa,~uma,,~

suscetível de lIWlipulaçOH. P_, o aaJItIo deve ficar a cargos doa'agenla
financeiros, em conjunlo com a secr-Ia EIpeclaI de PclIticoII Regionais, lavando em
conta ao camcteríaticlls de cada l1IQIIo.

Acnisc:lmo de paNQnIfo 111" 110 AR. 11: o .-t. 11 de LeI·7.827189
encon!nHe revogado pela MP l,e0s.5, de 2&'ll3I8II, nio cabendo, aalm, 8Ilerá-Io.
Além diaso, a cilada MP jji dllclpllnlllllll6llllbordldl pelo 54". .:~: ,1

... _ot.' ~.. ., "j,O; ... ',-_".';1: .JO;:· .... 'Qt:. .~.- ,,:,0 aVI;IIOQIIO o E

Nova rede9IO 110 """'" do Art. l:t'"cl'Irt 12 de lei 7.8271ll9'_
também revogado pela lei 8.126, da 1lli11185, nIo cabendo, uaim, aJllri.lo. Al6m
di.IO, a MP 1.!lOS-!i, de 25103188, jji lboldIa maI6rla, ..abolloo"do, inoIuIlve,-taxa
efetiva de jlXOe de 8" ao ano, com ~1Idede da raduloreI de até 80%, de acordo
com a natureza. a Iocallzaçlo, a compIIlUvIdade do lllIljIrNIIdimBnto, a finalidede doe
financiamentos e o pol1a doe beneliclárloI.

_.~ ao IncIeo I do Art. 14: as beMe e c:ondiçOas dae opereções
são alribuiçOes das instiluiçOea financeiras adminislradoru doe Fúndoa
Conolitucionais, conforme previ O ar!. 15 de Lei 7.827189, nio cabendo a ConeeIhos
Deliberativoe dispor soilnI a rnalérla, ~ alribUlç&Ie encon1ram-ee muitoberil
delineadas no 8rl. 14 do citado díPIOmlIlegaI.

_a redaçIo ao incleoa n o III do Art. 15: conSiderando que o risco
operar:iOI1lII li também dei inallluiçOes financeiras. cabe~hes a fixação doe encargos.
noo_daLei.

S.W d•• Sttsões, em 02 de m.rço de 1999

/t:!.~
Deputadp Feder.1

PTIPE

_. rwdaçIo ao caput do AR. 21 com lICI'éacImo doa lncIeoa ~ U••, IV.
V • modIllcaçIo doa H 1" o 2": oe crilériOI de fixaÇão das garantias lIAo Illribuições
1fpicas dei inotilulç6as financeiral, devendo, _m,. con1inuar ne esfera de ...
c:cmpet6ncia, lIIé porque respondem ooIid11riaml1nl8 pelo riaco da. operaçõeo.

Nova rwdaçIo ao Art. 22: a redaçio dada !lO presente ar\ltlO nio deve
prevalecer peIoe _ motivoI já elencadoe pelo nobre Relmor do PL 437195, no
ámbilo da Comissllo de Deoenvolvimento Urbano e Interior. cujo teor permilirno-nos
reproduzir:

§ l'

,.----- llSl!ltICIe -----

16( 4(99
llIII

• pouibilila o cornoco dirIIeionarn8nl doe reanoe ao seltlcloner bBnefiCiárioe que ...
enqIlIIdram neo prioridades de ClIda seIor ou IUb-regiao, Bvitando-se, uoim, o
IimplBl atand......-.o da demanda aopontáM8;

'convém que, ao contrário do que propOe o arl. 22, sejam rnanlidoo os
programa. "oub-programas~ao 11. operaçõe. de.crédito. uma vez que:

, manlêm sinIonia com 81 dlralriZBS traçades pelo Governo pera o desenvolvimento
das regiOes;

"

fac:uila o atendimento lia éAtaI c:arerrtes e com mBior concentração de mini e
pequenoe prndutorao, satiftzando o dilpDato no inciso 11I do M.3" da Lei 7.827189;

I e
I
I,' ... formulaçIo reouita de amplo COI18BIIIO, cuja discussllo envolve~

da sociedade civil (pcodutoree e lrOOlllhadores) a doe~. públicoe (Governo
Federal e doe Estadoe), atendendo, em eseincia, a preceito dernocnitico."

Sio ..sa. as mz6es que nos levam a discordar das várlllll aiterações
sugeridas pelos nobrao 1\I.llOrM.

No locanta á IIOYII redaçIo fXlIIIOáa para o "put do aot. 4", entendemoo
que o dlspoeilivo deva _ aprimorado, sendo _ inclusive a rllZio da emenda que
ora _ propondo, a que! visa~ á~ do te>cIO ao NgITIllItlo

que se preWlde asaislir (cooperativas de produçAo e auociaçõelI._de produlorea).
Quanto á allBraçAo propoeta para ~I 2" do aot. ..., nada temos e conlrjbuir.

[!1IIlIII!III
1<1_

Dard.sio Perondi

FI!lANÇAS E TRIBUTAÇAO

NIl.

cmmEW~-.

437 / 1995 II ~l=-

lEmI.l5TIFItIU4
Dke ao Art. l' do PL 437·A. de 1995, a .eguinte redação·

"Art l' O art 4' e .eu § 2', da Lei n' 7.827. de 27 de setembro de 1989, passa. vigo<ar
com a seguinte alteraçio. permanecendo o § 1° com a redação em vigor:

-Alt. 4- sao beneficiários dos l'8Cursos dos Fundos ConstttUCíOnais de FinattCilJmtHJto do
~. Nordesl8 e CsnttrrOe&te os produtates e empresas, pessoas físicas e juridica&. lIWHn

Ide~. de prod<Jçllo e .ssociaçõe. de produto",., que de..nlllllwlm _
produIiw. 110I oeIoI8. agropecullrio., mlne",/, indullnal e agrtlinduotmJl dN mgi/lH NoIte,__e C8n/r0-QeIM."

§2"

Art.2"

JUSTlFICAÇAo

: O Projeto da Lei em tela. de autoria do. nobros Deputados Femendo Ferro,
I Ana Júlia Caropa e Gilney Vieno, já rejoltado na COmioelo de Deeerwolvlmento

I Urbano o Interior, prop/lB várlllll modificações na Lel7.827JB9, aU-m oe.-eguinles
dilposilivo$: inciso VII do art 3'; ClJput do 8rl. 4'; § 2" do 8rl. 4';' lIlriecimo doe
I*ágrafos 3", 4', 5' o 6" ao ar!. 4'; lICréscimo do § 4" ao 8rl. 11; mudançlI r1O'ceput do
.-t. 12; atteraçAo no incilO I do art 14. nos incisosnem do ar!. 15; nova recIlIçAo ao
caput do art. 21, com acréscirnoe de incilOS e modVicaçlo de HU&~; a por
fim propõe Lm novo art. 22. ~&~B~,jlb'_ rI

Não obl!anle a louvável e legitima pÍ'eocupaçIo doe parl~, em'
lIflrimorar o texto legeI vigente, llCf1lditamos nio _ .-sidade da taISalíar&ÇOel
- exceçlles IIs do caput do ar!:" 4" a -.. § 2" de lei 7.827189, soilnI o que
COIl'llIlllarem ao fonal -, peI" raz6as que pul8l1lO. a expor, ralativamen1li • cada
uma da.ll'lCldiIiCaçOe. propostas: . . . .•.. .

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 437-A195

Nos tennos do art. 119, I, do Regimento Interno da C6mara doe
Depulados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação ne Qrdem do Dia dai
Comissões de prazo Pl!ra aprosanteçio de emenda0, a partir de 1~, por cinco
....Iie•• lendo. ao seu término. rer.abido 1 emenda.

Se/a da Comiaolo. em 19 de abril de 1991l.
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I· RELATÓRIO

o projeto de lei em exame, de autoria dos Deputados Fernando
Ferro, Ana Júlia Carepa e Gilney \'fillllll, objetiva alterar a Lei nO 7.827189, qua diJpõe
sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - mo, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - mE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO.

À proposição foi apen5lldo o Projeto de Lei nO 1.5t8, de 1996,
que tem por escopo alterar o artigo 6° da referida Lei nO 7.827, de .1989)'f!ldIndo·.
destinaçio de 60"-' dos recursos do FNE ao financiamento do atividades' pfficl\JiiVu
dos pequenos e miniprodutores rurais. bem como das pequenas e microem~ da
regilo Nordeste. . .;.<i,

Submetidos à Comi55io de Desenvolvimento Urbano c Interior,
o projeto, bem como seu apenso, ronun rejeitados, nos termos do perecer refunnuJado
do Relator_ Deputado Rogério Silva, contra os votos dos Deputados Joio Paulo e
Nedson Micbeleti.

Na Comi55io de FilllUlÇ8S e Tributaçio foi apresentada uma
única emenda ao PL nO 437-A, de 1995, de autoria do Deputado Daremo Perondi,
propondo nova redaçílo ao art. 1° d.... proposição.

Eo Relatóno

11- VOTO DO RELATOR

Inicialmente. cabe observar que alterações propostas pelo.
projetos de lei em exame oa regulamentaçl!o dos Fundos Constitucionais de
FinanCIamento RegIOnal. vem sendo procedidas. com grande desenvoltura, pelo Poder
Executivo. mediante a edição de uma série de medidas provisórias. ·constantemente
reeditadas. das quaIs algumas jà convertidas em leis. É o CIl$O da Lei nO 9.126, de 10
de novembro de 1995, da Lei nO 9.808. de 20 de Julho de 1999 e das Medidas
Provisórias. em vigor, n" 1.846 (em agosto de 1999 na sua trigêsima nona ediçio) e
1.886 (na decima ediçào).

Registrado este fato. sem dúvida da maior relevância para o
encaminhamento do exame da matéria, "passamos a examinar os Projetós de Lei nO'
437-A. de 1995. e 1.518, de 1996, aPenso, de acordo com a comp.tCncia desta
ComiSsão de Finanças e Tributação, sob os aspectos de mérito, bem como de
adequacio ou compatibiHdade financeira e orçamentária. nos tennos dos arts. 32, IX,
h. e 53. 11. do RegImento Interno da Câmara dos Deputados.

Quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual em vigor,
entendemos que nenhum dos projetos em exame apresenta conflito com a Lei .00

9.276, de 9 de maIo de 1996. que mstitui o rererido Plano.

Verificamos, no entanto. haver Incompatibilidade do PL .00

437-A. de 1995. com o art. 59 da Lei de Diretnzes ürçamentàrias - LDO para 1999,
Lei n' 9.692. de 27 dejulho de 1998,jà que propõe o projeto, em seu art. 21, § I", que
os Fundos ConstItucIOnais assumam novas despesas. passando a cobrir integralmente
os prejuízos sofridos pelos tomadores dos financiamentos, no caso de frustração de
projetos agropecuànos financiados com recursos desses Fundos. .

Trata-se de dispositivo cuja própria constitucionalidade parece
nos duvidosa e. certamente. merecem acurado exame da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, de.ta Casa, pois, na verdade, configura uma cspecie de operação
de seguro agricola, nio de financiamento direto de atividade produtiva. Ainda que
reconhecendo serem a conce55io de crédito e o seguro ativi9adC!' interligadas,
entendemos ser necessàrio verificar até que ponto haveria respaldo constitucional para
que os Fundos Constitucionais viessem a assumir responsabilidades com cobertura de
smistros, amda mais tendo sido vedada pelo art. 12 do PL 437 a possibilidade de
arrecadaçllo de premios de seguros pelos bancos gestores dos recursos dos Fundos que
excedam a taxa de juros acrescida de quaisquer taxas,. ali fixada em no mâximo 8% ao
ano.

De qualquer maneira, é certo que, sob o ponto de vista
pmamente orçamentãrio. a cobertura de prejuízos. como prevista na proj'osiçio, não

constitui financiameoto, mas despesa a fundo perdido, incompativel, portl!lto. com a
política de aplícação de recurso. estabelecida no Capítulo VI da LDO vigente.

Quanto ao Projeto de Lei n° 1.518. de 1996. entendemos que. 20

pretender - ,como se supõe - gerar um beneficio para os micro e pequenos empreendimento
produtivos, acaba, de fato, por limitar seu acesso ao crédito em condiçõcs vantajosas como
proporcionado pelo FNE. ao estabelecer parcela fixa - de 60% - a lhes ser destinada, a qual
funcionaria como um teto de aplicação dos recursos do Fundo nessa faixa de atividade.
privando. por conseguinte. os micro. pequenos e médios empres8rios da regiio Nordeste do
aceno 105 restanfes 400.4 dos recursos do Fundo. Segundo nosso entendimento, portanto. o
projet~ contraria o art. 58, § 3', da LDO em vigor, que determina seja dado ttatamento
preferencial aos micro. pequenos e médios empreendimentos.

Diante do exposto. somos pela inadequaçào financeira e orçarnentãria
do Pr~jelo e do PL n<l J.518/96. apensado. e peja não Implicação em aumento QU diminuição
da receita ou da despesa publicas. não cabendo pronuncIamento quanto à adequação
financeira e orçamentána e. ,\0 menta. pela rejeição da emenda. apresentada na Comissão.
ao PL 437/95.

Sala da Comissão. em 25 de agosto de 1999.

a#6á.~·
Depulado LUZ CARLOS IlAl:LY

Relator

JII - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reumão ordlnána realizada hOje,

concluiu. unanImemente. pela inadequàção financeIra e orçamentárie do Projeto de

Lei n° 437-N95 e do PL n° 1 518/96. apensado. e pela não impl1cação da emenda

apresentada na Comissão com aumento ou diminUIção da receita ou da despesa

públicas, não cabendo pronunciamento quanto â sua adequação financeIra e

orçamentãna e. no mérito, pela rejeição da refenda emenda. nos termos do parecer

do relator. Deputado LUIZ Carlos Hauly

Estiveram presentes os Senhores Deputados. Veda Crusius, Presidente. Max

Rosenmann, Armando Monteiro e Rodngo Maia. Vice-PresIdentes; Batinho Rosado,

Deusdeth Pantoja. Jorgo Khoury, José Ronaldo. Manoel Castro. Edlnho Bez:. Milton
Monti, Paula Lima, Antonio Kandlr. Custódio Mattos, José Mllltão. Carhto Merss. José

Pimsntel, Milton Temer, Ricardo Berzoini. Iberê Ferreira. Ode/mo Leão, Basilio Villam,

Félix Mendonça, Luiz Salomão, Evilásio Farias, Marcos Cintra, AntonlO Jorge. LUIZ:

Carlos Hauly, Silvio Torres, Luis Carlos Heinze e OJimplo PIres

Sala da ComIssão. em 20. de outubro de 1999

i// \
~.,f!j;;~

Oeputada Veda Cruslus

PreSidente

PROJETO DE LEI
N2 528~A, DE 1999

( Do Sr. Enio Bacci )

Dispõe sobre a inserção nas faturas de energia elétrica. água e telefone,
dispositivo que faculte ao usuário a doação de quantia determinada em dinheiro,
para clubes de futebol, hospitais públicos e privados e organizações não
governamentais - ONGs, sem fins lucrativos e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição (Relator:
Dep. Pedro Wilson).

(ÀS COMISSÕES DE SOUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAQ (ART. 54) - ART. 24, 11)

Acresça-se que essa compartimentação dos recursos do FNE poderia
ser também grandemente prejudicial li criaçio de empregos e à geração de re:J.da entre as
camadas da população menos favorecidas economicamente. além do que não vemos
justificativa plausível para que esse dispositivo fosse aplicado somente na Região Nordeste.

Finalmente. cabe mencionar que o art. 9°. da Lei .00 9.126. de 1995.
Inclui as associações. bem como as cooperativas de produtores rurais. entre os beneficiários
dos recursos dos Fundos Constltucfonais. prejudicando a emenda ofereCida ao PL n" 437. de
1995.

11

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas
· parecer do Relator
· parecer da Comissão
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Art. l' - Fica autorizada a inserção nas faturas de
energia elétrica, água e telefone, dispositivo quefaculte
ao -usuário a doação de quantia determinflJÜl em
dinheiro para clubes de jidebol, hospitais públicos e
privados, e organiZJlções não governamentais - ONGs,
semfins lucrativos.

Art. 2" - Os beneficiados pelo artigo anterior, farão
cadostro junto as companhias de energia elétrica, água
e telefone, ocasião em que receberão o seu c6digo, que
servirá de referência para que o usuário possa destinar
corretamente o valor doado.

Art. 3" - O valor da contribuição não poderá ser
inferior a 1% (um por cento) do salário mínimo
vigente.

Art. 4" - Ao fazer a doação, o usuário determina no
espaço devido, a que entidade pretende fazer a sua

contribuição.

Art. 5" - As empresas arrecadadoras das doações, terão
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada
do crédito, para repassar as doações.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei , visa instituir uma
campanha peIDlanente de doação e auxílio as entidades ora citadas.

O futebol é a paixão nacional, e os clubes do país
inteiro passam por dificuldades financeiras e por esse motivo, estão
constantemente chamando seus torcedores para que auxiliem na
manutenção dos seus grandes craques. Hoje, um clube de futebol,
para arrecadar recursos financeiros, precisa do atravessador, que
prepara o bingo, a raspadinha e tantas outras fOIDlas de
contribuição. Nossa proposta visa estabelecer uma fOIDla mais
simples de arrecadação. Os próprios hospitais, sejam públicos ou
privados estão agonizando, acredito que o usuário do sistema
hospitalar de uma cidade não se negaria a anexar junto a sua conta
de luz, água ou telefone, por exemplo dois reais, para ajudar o
hospital. Sem falar nas ONGs, que prestam um serviço voluntário e
sem fins lucrativos, dando-se um exemplo das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAEs do meu Estado, sempre estão a
espera de contribuições para manter o trabalho, que sem dúvida é
fantástico, porém muitas vezes, não reconhecido. Poderíamos ficar
aqui citando dezenas de entidades, que poderão ser beneficiadas por
estalei.

Sala das sessõesp6 /t/fj' /1999.

---------=-. -// ~ ~ ~
~_7Le---r' '.=:3=----

EMOBACa
Deputado Federal PDTIRS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI No"528, DE I999

Nos tennos do art. 1I9, "caput", I e § IO
, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, a Sr". Presidenta deteIDlinou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de maio de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 02 de junho de 1999

Carla Rodrigií~;dé"M~eiros
Secretária

1- RELATÓRIO

o projeto de lei em epigrafe visa instituir uma camoanha permanente os
doação e auxilio a clubes de futebol. hospitais e organizações não
govémamentais sem fins lucrativos. t: o que está esento na Justificação.

A idéia é que a ajuda financeira a essas entidades possa ser efetivaaa
juntamente com as contas de telefone. luz e água. ficando as concessionárias
desses servicos oúblicos incumoidas de repassar às ennaades beneficiadas cs
valores assim recolhidos.

No prazo regimental. não foram recebidas emendas,
t: terminativa a deliberação des Comissão Técnica.

11 - VOTO DO RELATOR

o oroJeto de lei soo exame é de natureza au!Onzativa e..a
por ISSO. inócua. De fato. não se tem conhecimento :e alguma norma cue
proibisse o que nele se orooõe. Não tem sentido fazer ~ma lei cue autonze o
que pode (e devei ser objeto de um convênio entre as partes diretamente
envolvidas. ou seja. concessionárias e beneficiárias.

Demais. salvo melhor entendimento. o mecanismo de
recolhimento de contribuições aquI sugerido nos parece comolicaao ao ponto ae
vista operacional. por várias razões. entre as quais:

- O cadastramento requereria um minimo :e estrutura
burocrática capaz de administrar o recolhimento e o repasse dos vaJOfllS doados.
Havena neceSSidade. ainda. de previamente assegurar a ;aoneidade das
beneficiánas. A manutenção dessa estrutura burocrática ficana cor conta de
quem? A concessionária receberia uma comissão? Como e que o trtular da coma
de água. de luz e de telefone ficaria sabendo se uma entidade é ou não é de fins
lucrativos? Como eVitar falcatruas. entidades fantasma. contos-do-vigário. etc?

- Pela proposta. além de estabelecer o pnIZO de dois
meses para o 'benefício' chegar às mãos da beneficiária, o doador (contrIbuinlel
não teria o menor controle sobre o destino de sua doação (conttiluição). Nio é
previsto qualquer tipo de prestação de contas e. mesmo que houvesse. como o
doador (contribuinte) teria certeza da efetivação do repasse?

- Portlue exatamente o futebol? P0rtlue não. também. o
atletismo. a natação. a ginástica olímpica e outras modalidaoes de prática
desportiva? Porque apenas hospitais? Portlue não. também. igrejas. sociedades
científicas. bandas de música. bibliotecas comunitárias. creches? Porque o valor
da contribuição não pode ser inferior a 1% do salário mínimo?

. " Em síntese. ressalvada a !lOa Intenção. é dilfcif~r o
méril~ eaucaClonal. cuttural ou despo,liVD/do PL n" 528. de 1999. O voto é pela
llljlllçaO. ! /

IV .

SaladaComis~;e,,! 10 demw'.-.t"'€1 de~999:
I/L l_, \'\-, \ '''''l-.

.. Seputado Peljro Wilson '- i
Relator i

I
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A Comissão de Educação, Cultura e Despoito, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, .'0 Projeto de Lei n°
~Z8199, nos termos do parecer do Relator, Deputado Pedro Wilson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Mansa
Serrano, Vice-Presidenta no exercício da Presídência; Celcila Pinheiro e Nk:e
Lobão, Vice-Presidenlas; Ademir Lucas, Átila Ura, Eduardo Seabr&, Evandro
Milhomen, Femando Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos, Jonival
Lucas Júnior, José Melo, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto·· Teixeira,
Osvaldo Blolchl, Pedro Wilson e Zezé Perrella.

Sala da Comissão, em 16 de novembro de 1999

\Ivv~
Deputada Marisa Serrano

Vlce-Presidenta
no exercicio da Presidência

PROJETO DE LEI
N2 535-A, DE 1999

(Do Sr. Enio Bacci)

Toma obrigatório o uso da mensagem "Doe sangue. doe órgãos. SALVE UMA
VIDA". na publicidade oficial do govemo federal e dá outras providências.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 • Na Comissão de Seguridade Social e Família:
termo de recebimento de emendas _
parecer do Relator

- parecer da ComIssão

o CONGRESSO NACIONAL decretá:

Inclua-se onde couber:

Art. 1" - Fica obrigatório õ liSO da mensagem "Doe
sangue. doe órgãos, SALVE UMA VIDA'~ na
publicidade oficial do governofederal

Art. 2" - A mensagem de que trata o artigo l~ será
inserida na publicidiuie oficial escrita, falada e
televisiva do governo federal

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

Art. 40
- Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Este projeto de. lei objetiva conscientizar e
incentivar a população para a importância da doação de sangue e
órgãos,

Àqueles que têm a oportunidade de doar sangue,
podem testemunhar a felicidade que proporciona o ato da doação
em favor do próximo, é um simples gesto, que poderá salvar vidas
humanas.

Quando se trata da doação de órgãos de um ente
amado, que nos deixou antes do tempo, a família doadora sabe que
aquela vida ainda pulsa neste mundo e sente uma grande sensação
ao entender que a vida, a liberdade e a caridade, são supremas
prerrogativas a nós outorgadas por Deus.

Desde os primórdios, o ato de arriscar ou dar a vida
livremente para salvar alguém é considerado um ato heróico, não só
pela Igreja, mas parece um consenso entre os povos. Para os
cristãos, o supremo gesto de amor foi o que Jesus Cristo realizou
na cruz, entregando-se por inteiro para a salvação da humanidade.
Parece dificil acreditar que, uma sociedade que se diz cristã, prefira
ver crianças e jovens morrendo pela falta de doadores, enquanto
entrega, com a satisfação de um dever cumprido, o corpo de seus
entes queridos como alimento aos vcnnes da terra.

Apesar dos tabus que cercam a doação de órgãos,
este ato brilha nos olhos daqueles que recuperam a alegria de viver,
graças a gestos que materializam õ amor que permanece para além
da dor e da morte.

O referido projeto de lei é curto, incisivo e claro,
mas por outro lado é do tamanho do mundo, porque tem como meta
salvar vidas humanas.

Sala das Sessões, em 6 de abril de 1999

~~C~~..:;
L-%'''''''''-

ENIOBACCI
Deputado Federal PDTIRS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 535199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgaçâo na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de

.emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 28 de maio de 1999.
---.,

l-RELATÓRIO:

o Projeto de Lei n" 535'99. de autoria do Deputado Emo 8accI. estabelece a

obngatonedade da mensagem "Doe sangue. do= orcãos, SALVE UMA VIDA" na

public\dade afie1<\,\ eScntil. falada e teleVISiva do Governo Federal
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Sek'lmdú 11 \usuficatlva. do autor. ú Projeto de Le. em eplgrafe tem como

objetivo incentivar e conscientizar fi. população para a Importãncla. da doação de sangue e

orgãos. a n1vel nacional

Não foram apresentadas emendas

E o relatono

11- VOTO DO RELATOR

Acreditamos qu~ (1 acréscimo da mensagem "Doe snnt!uc, doe Õn:ãos.

SALVE UMA VIDA" na puhllcldnd~ ofiCial eliCnlJ. falada e televlsl\3 do Governo Federal

50 vai despen:u ~ ennquecer a compreensão da população para () problema da falta de órgãos

e sangue no., hospital'. onde o numero de paCICnlt::;.. em fila dt! esper3 para transplante~ de

orgãos e cada \ ~z maIOr. aS~lm como n escassez de doadore!,

Por ISSU. (I 0055(1 \m~\ t: pela aprO\açào do Proleto de Lei n" 535'99

Sala da Comissão. ti de .lunho de 199(,1

, --------
DeputadóJORGE COSTA

P:vIDIl-PA

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família. em
reunião ordinária realizada hoje. aprovou. unanimemente. o Projeto de
Lei na 535. de 1999. nos termos do parecer do Relator. Deputado Jorge
Costa,

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares, Presidente: Eduardo Barbosa e Laura
Cameiro. Vice-Presidentes: Airton Roveda. Alcione Athayde, Almerinda
de Carvalho. Angela Guadagnin, Antônio Palocci. Armando Abílio,
Amaido Faria de Sá. Darcísio Perondí, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias.
Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique Fontana, Jorge
Alberto. Jorge Costa. José Carlos Coutinho. José Unhares, Lídia Quinan,
Magno Malta. Marcos de Jesus. Nilton Baiano, Pastor Amarildo, Rafael
Guerra. Raimundo Gomes de Matos. Remi Trinta, Renildo Leal. Rita
Camata. Saraiva Felipe. Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz
e Vicente Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus, Antonio Joaquim
Araújo, Celso Giglio. Costa Ferreira, Ivãnio Guerra, Laire Rosado,
Ronaldo Caiado. Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão, em.1 Ode novtbro de 1999.

,1~;I.
f fi" .. "://././1, li I. j( , ,

Deputadp, Á/!iA, LÂ1{ES .
~te

PROJETO DE LEI
N~565-A; DE 1999

(Da Sra. Mária Lúcia)

;j cadastro obrígatório de saúde preventiva nos estabelecimentos da ensino e dá
,Jutras providências.

(Às COMISSÕES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLlA; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) 
ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto Iniciai

- Na Comissilo'de Educação, Cultura e Desporto:
· termo da recebimento de emendas
· parecer do Relator
· parecer da Comissilo
· voto em separado

oCONGRESSO NACIONAL DECRErA :

An. 1l1li Todos os estIbelecmemos escol2res que: mi:nisl:rem cursos Ie;~-S são obrigzdos a= eo<lamn de S11Iide jllC\'l:IltIW dos a111llOS, professo= e !1mciomnos,

Ar!. :- O eo<lamn de que ""'" cstl lei imel!mi ÍIlÍOI1llaÇÕCS relmvas a áados pessoou,
bimirico de S11Iide e pm'CllÇio permeio de vaoinIs.

A.rL ;" Nenhum aiuno poàe iieqJkmar as ativiáaã:s escolares sem~ áo
CllIIlpnmemD de tlXÍIS as lIÇÕeS prevemnoas de _ especificameme wcmas dispoIIíveis

no serar óe saDãe publica :: ex:ames pm.'emIVOS r-.imvos a sattde sauaL ,,'lSUIl e
cmliDlógla.

Art 4- Os e:amcs e vzdna.s de prevenç:io devcio ser :aIUa.Ü22d05 na períoãicidade que o
eswio da me tlVCI'?fmSIO pam sua validade.

JUSTIFICAÇÃO

A bem da vcrdade o praeme projeto me Íoi inspírado por uma ,'isita a uma
UnMmâade americma. Neuhum alUDO nacional ou cma:ngcÍID é aceito sem que~
assuwlo por médico. um hismrico pomlCIl<Jrizado de todos os mos re1aIiws a sua saJide.
DUcimemo asmê:naaneo-nml.. vacinas cie toáas as iáades c prevcnç:io amalizada qumâo
a doeDças _ ou reWivu a epidemw regiOllalS.

:'o=:::ts ;cmo r:e::a'D"~. :'::=~ :::wre::l e :::::::25 ::;zm ,.:. :::tmO ::~=:.c.::.s ==
:::'n\1VIO ae puses aesen\'oivilios g::aças a~

':ium P21S como o nosso em ou: :t carêncla. ta mauma mai deixa. r-:.::ros
;:zra pesqwsa face 2.~ ci:s:sp:ro com Que são"ci:manaaàos Sei\1ÇOS esscncws ~ !ocorro. ::
nnurai que 2. prevenção seja r:jegada 2. segunáo pimo. Mas não e racIonal. gma.-se no
:'.:mro e 5'.lC:SSl\-amente tn!1S e:nms pornào pTe\oemrno presente.

Em. a moa\'Z.Çio que me leva a buscar o apoio de meus pares no scmâo áe
propor uma iegWacio que oimgue por meIO das msmmçõe:s cscoizres o exerce0 saudtvei
da prewnção comr.t rocia. form& de doença em que essa providênaa sCJa po5SIVCl. A
muona âa.s áo:Dças que hí. pouco t:mpo asso1&va:m as popuiacõeL ncas ou pobres • hOJe
sIo posm'ClS de pleVCIIir. Hepome. samnpo, c:mpma. t=humba. coqueiucile.
poliomJeIile. gnpes • p!lClllI1lXIIL tubercuiose. tIpO. diftena e __ sio lIWS

facümeme prevenidas por vaciml;:io do que curaveis.. ainda que freqúezlleme= o 5C)am.

E:mreumo. como minciDaimcme a 'CIIrtir àe cem. íãade as \"aClIlI.S 12. nio
Sf:1IIJ1 objetO àe czmpmhas pUbUCIS.. ócviadio aêata reiaxmdo o cuuia.do ~\"O da
smóe e Dia tOma maIS vacmas. A malona wnbem nio :faz exames m:veIIO\'OS POr

comoáidade ou fiha de recursos. Emn:mmo o poàer público esti "cada 'o'ex nWs
áisponiDilizlndo tlXÍIS ..... lIÇÕeS e '!1ZIÓO nio o n..., scnrftm;zdo a J'tO"óeocIar
emmmas capazes de ateuiimemo uma. vez que sejam ~brigzIório.

Nio mencionamos sem nosso projeto a obtipumeàade de ateDàimemo pelos
posros de saúde pública_ DO< Jl'I= obvio e porque viciaria nosso projetO nos temIOS

llo lI1liO 61.n da CoDst!ttlI;io, que reserva a _ de atos de poliIicas públicas ao
Pmuieme daR.-pIiblica.

Mas temOS por certO que uma. vez as escolas sejam obripdas a 1IlaI2I' um
caãamo ~ saueie a ciemmcia iorç:má as esttmImlS a sercn atUa.iizacia.s e as provlCi:ncms
~ surgtráo p:lI4nào tomar,,;ta lei.

E IIllIlba. propom. para a qual espero 2. anahse e coiaboracio do
çcri:ic:om1eIttO por pane~ II1Cll5~.

Sala das Sessões, em 7 de Abril de 1999

IW-
DEP~~ii(MARlALUClA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 565, DE 1999

Nos tennos do art. II9, "caput", I e § Ia, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, a Sr". Presidenta det~fIIl.i!JDU a.abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ào projeto, a partir de 26 de maio de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 02 de junho de 1999

- _'--' J....:.

Carla Rodrigues de Melieiros
Secretária
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I - RELATÓRIO
II - VOTO EM SEPARADO

I - RELATÓRIO

t: o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

No prazo regimental não foram apresentadas emendas.

UtilizlIndo o documento sobre SELEÇÃo DAS DOENÇAS DE
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRlA, de junho de 1998, gostariamos de cbomar alllalÇlo
de noaos nollrcs pares desta Comissio de Educação Cultura e Desporto, J*8 a
complexidadeda~. .

Com a ímpIantaçIo do Sistema NscionaI de Vigil!ncia Sanitária, em 1975,
ampliou-te a liJta de doellÇlS de lIOlificaçIo compulsória, anterionneulI: CXÍItalle,
incarponmdo, além das previstas no Regulamento Sanitário Internocillnal, aquoIas
vinculadas 110 programa de iInuniDç6es, as coordenadas na época por órgIoI especIficos
do Minisk!rio da Saúde (maliria, hanIenlue e tuben:ulooe> e as meningites em gaa1. Em
1979, 1986, e em 1996, 0l1lIlIS doenças furam incorporadas à liJta iniciaL

Em de=nbro de 1998, o MinisII!rio da Saúde relacionou 22 cIoenços de
lIOlificaçIo obrigalória em todo o terri1ório nacíonsI, sendo que os aestores eIladlIIÍI e
lIlIIIIicip.Js de saúde podeIfo inc1uir outrlls cIoençoIS e agravos no elenco de cIoenços de
notificaçIo compulsória, em seu âmbito de competéncia, de acordo com O quodro
epidemiológico em cada uma dessas esferas de governo. .

A diversidade. complexidade e dimensIo continental do Brasil toma pouco
realista a exist!ncia de uma única liJta de doenças para todo o teIritório 1llICional. No
entanlo, é importante a instituiçIo de uma liJta mínima nacional queüiCIiii1ii doCõçu
cujas ÍIlÍOIlIlBÇOCS sejam de int=sse do PaIs.

O objetivo dessas infurmações mais abrangen1Ios, tendo como priDcipio •
utiIizaçIo imediata no local onde é genda. é o de alimentar os bonc:os de dados nacicoais
de modo a permitir análises mais globais que orientem o planejamento e a adoçIo de
medidas de controle co1etMls nocessárias 80 conjunto ou grupos especlfictlO da
popuIaçIo em sItuaçiIes commtes ou emergenciais.

Patalelamente, os estados e municípios silo estimulados a elaborar suas
listas complementares visando o fur1aIecimento dos .istemas locais de vigi1IDcia
epidemilógica na direção da sutonomia teenico-gerenciaI dos municfpioo para
enfteownento dos problemas de saúde, de acordo com a realidade de cada iRa.

A Lei Orginica da Saúde define a VIGn.ÃNCIA EPIDEMIOLóGICA
como um conjunto de ações que proporcionam o conbeeimento, .. deteeÇ!o ou JRVmçio
de qualquer mudança nos fiItores determinantes • condicionantes da saúde individual 011

coletiva, com s finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças e agIaVOS. Para atender à sua finalidade, a Vigilância Epidentiológica tem que
ser alimentada com informações sobre as doenças e agravos que estão sob vigilAncia ou
que possam 0C0ITeI' de modo inusitado.

O projeto de lei em pauta pretende que todos os estabeklcimemos escolares
que ministrem cursos regulares sejam obrigados a manter cadastro de saúde preventiva
dos allD1OS, professores e funcionários, contelldo infonnações relativas a dados pessoois,
bistóri<:o de saúde e preveoção por meio de vacinas. .

Considerando que apenas no ensino fundamental público existiam, em
1m, ns educação inJilnti~ 4292208 matriculas; 34.229.3g8 matriculas no ensino
fundamental; no ensino médio, 6.405.057, tota1i2ando 44.926.653 matriculas ns
educação básica. Isto, sem contar as funções docetnes que sio mais de 2 milblles neste
ní",,1 de ensino. A isto deveriam ainda ser somadas as matriculas no ensino superior que
chegam hoje a cerca de 2 milblles. Incluindo os funcionários técníco-odministrativoo dos
diJ'erenMs níveis de ensino, chegaríamos a um número peIto de 50 milhões de
jlTOlllUÍlrios com 05 dados previstos no presente projeto de lei.
. ~ os dados nio seria um gmnde problema, na medida em que

dispomos do auxilio de computadores, mas o que fuzer com eles? Que utilidade lmiam
do ponto de vists epidemiológico? Que tratamento estatistico deveriam =ber? Quem
seria responsãvcl por sua coleta e processamento em cada estabelecimento de ensino?

O projeto de lei em pauta pteVê, também, que nenhum aluno pode
fmjOentar as atividades escolares sem comprovação do cumprimento d"e-llldas as iÇões
p=enllvas de saúde, especificamente v:u:inas disponíveis no setor de saúde pública e
exames preventivos relativos li saúde sexual, visua1 e cardiológica.

Em primeiro lugar, cabe lembrar que, felizmente, jli via longe os tempos
em que a saúde pública era tratlIda como caso de polícia, b8s1a lembnr dos letri""is
tempos de combate aos Hansenianos e nIo li HJmseniase.

. Guardadas as devidas proporções, a punição de allD10S por nIo cumprirem
as obrigações unpostas neste projeto de lei reveste.... de mns visio autoritária. As
exig&lcÚlS contidas na presente proposição $lo incompreenslveis do ponto de vists
epidemiológico e fica dificil imaginar como poderiam ser cumpridas do ponto de vista
pnitico: Q~em faria os exames nos alunos? Quais as facilidades de acesso que os allD10S
das IlUIlS diferentes regiões do pais teriam para realizar tais exames?

Estariam obrigados a realizar os testes de AIDS, para atestar sua ssúde
sexual, quando existe a compreensão quase universal de que nj"guém deve ser obrigado s
fazê·los?

A ilustre Deputada Mana Lúcia manifesta justa preocupaçio com os
aspectos preventivos da saMe ao tomar a louvável iniciativa de apresentar projeto de lei
inspirado em visita que fez a uma Universidade americana.

Embora compreendendo que a iniciativa da nobre Deputada tenha sido
apresentada com a intenção de criar possibilidades de ações preventivas no campo da
saúde, gostariamos de fs2er algumas observações sobre a proposição que, de nenhum
modo retmun o mérito das motivações que levarnm a autora li apresentação deste projeto
de lei.

Que exames cardiológicos deveriam ser feitos e porque?
Como seria resguardado o sigilo destes prontuários?
Os allmOS e os demais membros da comunidade escolar teriam garantido o

sigilo de seu quadro de saúde?

A nobre autora manifesta SWl preocupação com relação a doenças
endêmicas e epidemias regiomus e pretende com a apresentação de seu projeto de lei
contribuir para a solução do problema, criando uma espécie de notificação compulsória
de doenças a serem coletadas pelos estabelecimentos de ensmo.

Gostariamos de lembrar aos nosso pares que a questão de que \nl1ll o PL n"
565199 nllo é trivial e exige tratamento especializado, da competência do Sistema Único
de Saúde.

de 1999.
Sala da Comissão, ~m Irr.-Jr~

Deputado1j~TOS
Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

Votamos pela S~rovação do PL n' 565/99.

A função da escola é bem maior que o ensinar e o
aprender: a ela se atribui o educar. E a educação tem um papel fundamental a
desempenhar no desenvolvimento pessoal e social da comunidade.

Neste projeto, especificamente, destacamos o papel social

qua a escola tem ao prevenir doenças, ao permitir através de seus a~es de
saúde o diagnóstico precoce, ao estimular a vacinação com controle, evitando
que doenças se propaguem. A prevenção toma o ambi~nte mai~ saudável. A
utilização de informações adequada. pode avitar o contágiO, an\edper soluções,

modificar aliludes. A exlslência de uma ficha de saúde, com todos os dado.
~evante.do aluno, poderá ser de grande importância para o dia-a-dia na escole.

S rá mais um diagnóstico que infiuiríl para a compreensão e avaliação integral da
e ntiV ra..toda acada criança ou jovem na escola e servirá como preve .Q pa

comunidade.

VOTO EM SEPARAOO DO DEPUTADO PROF. LUIZINHO

. Maria L&iacria
O ~tlll> de Lei n" 565/99, de autona da ilUJlre DepuIlIde. 'di""

o codastro obri~o de saúde~va nos estabelecimentOS de enslllO e .0utr35

providãlcias.Determina que todos os alunos, proressm:s e fimcionórios~
codastro de saúde onde deverá constarinf~ relati""" a dados pessoms,de eumes

,.;,de tqIÍSIIO de vacinas Se o allD10 nIo tiver todos os comprovantes .
de . e lativos à saúde~ visual ..csrdiológica e vacinas disponl""..~ oetor
preven11vos re ._"~_~_ lares Os exames e vacmas de
de saúde pública, nIo podefá fteqtlentar as IUv.......... esco .
prevençiO deveria .... atualizados periodicamente.

No prazo regimental nIo foram apresentadas emendas.
Êorelatório

/ l/o /'"
Deputado!Joeé rMlo

p,!!~,.meJllÍrclclo--------- / ... /;: .

Sela da Comissão, em 3 de novembro de 1999

o Projeto de Lei n' 565199. de autoria da ilustre Deputada
Maria Lúcia "cria o cadastro obrigatório de saúde preventiva nos

estabelecimentos de ensino e dá outras providências".

Determina que todos os alunos, professores e funcionários

possuam um cadastro de saúde, onde deverá constar informações r&lBtiva,s a

dados pessoais. histórico de saúde e registro de vacinas. Se o aluno não tiver

todos os comprovantes de exames e vacinas, não podera freqüentar as
<atividades escolares. Os exames e vacinas d.e prevenção deverão ser atualizados

periodicemente.

A Comissão de Educação, CuRura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nO
565199, nos termos do parecer do Relator, Deputado João Matos. O Deputado
Professor Luizinho apresentou voto em separado. - -:. -

Estiveram presentes os Senhores Deputados Maria
Elvira, Presidenta; CeIcIta Pinheiro e Merisa Sel'Tll/lO, Vice-Pre.sidentas; Agnelo
QUlIiroz, Átlla Lira, GastA0 VIeira, João Matos, Jonival Lucas Junior, JOSé Melo,
Nelson Marchezan, Nllson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo Blolchi, Oliveira Filho
e Pedro Wilson.
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NOlificaçio é a comunicaçio da OCOITência de dctcnninada doença ou
agravo li saúde, feita li AUTORIDADE SANITÁRIA por profissionais de saúde ou
qualquer cidadlo , pera fins deldoção das medidas de intervcnçio pertinentes.

Esta situIção tIIE iDUmcm dificuldades pua a saúcIc pública, pois
o _ dessas doenças é caro. A pmoeoçio, por outto lado, é borIlac cfica:r, ombora

eDCOIltIe RSisl!Dcias, em~ das pecuIiaridodcs da cultura do povo bIuileiro. O UIO

do prcscMIivo, por exemplo, n:duz dIasticamcntc as taxas de transmissIo dcIIas cIoeaças.
Também a tecloçio 00 número de)lllCCÍroS é mn fator de Iimitaçio do surto epldemico.

Art 4' Esta lei entra em vigor no pra:zo de sessenta dias, cootados

§ 4' As cmissotas de radiodifiIsio SODOO vcicuIarIo. 00 inicio c
00 fina1 de programa tadiofõnico que contcnba alusIo a sexo, mcnsaaem sobre a

prevenção de doenças oexuaImcIltc ttansrnissIvcis."

AI!. 3' O Poder Executivo reguIamcntará as disposiçõc$ desta I~

00 pnm de trinta dias, contados da sua publicação.

, § 3' A emissora poderi optar pela exibição de peça publicitiria
alusM li prevençio de doenças sexua/mcntc transmissivcis, desde que veiculada em
confurmidadc com o § l'dcsle artigo.

"Art 7l-A As cmissotas de radiodifiIsio S<lIIlft c de lOI1S e
imagens ficam obriglldas a veicnlar mensagem alusiva li prcvCDÇiD de~

sexua/mcntc tIansmissíveis, em cspccial a SiJldromc da ImIlDOdeficiência Adquirida
(AIDS).

§ I' As emissoras de soas c imagens (tclcvisio) dcveiIo vcicuIar
as IIICIlSI/!ODS 00 início c 00 fiDaI da cxibiçJo de filmes, telcnoveiu, ou ljDIisquer

~ que contenham cenas de sexo, bem como a cada intervalo comcICial el]léo as
cbImadas aIusivas ao progmna.

JUSTIFICAÇÃO

A mobilidade social, li. maior liberdade de costumes c a falta de

informação da popuIoção têm contribuido pua uma verdsdcira epidemia de docDç::s

sexualmente tr.msmíssíveis. Entre estas, é preocupante, sobretudo, a crescente

disscmioação da AIDS.

da sua publicação.

§ 2" A mensagem tcri dUI1Ção mínima de dez scguudos, sendo
acomponltada de 1ocuçio.

Nutlcias veicuIadas nas úItimas semanas dio conta, iDcIusive, de

que a população dcspreocupou-sc com a p<eVCllção da doença., em dccon:êDcia da

diwlgação de novos ttmmcnIos c dos resultados mvoriveis~ quê pcnIIitcm
pro!oogar a vida dos pcll1Idlns do vinis, de modo a que estes tenbam, em certos CU05,

uma JlCISPCClÍV8 de vida similar li de pessoas SIlJdivcis.

VerificsmÓs assim, _>és de pre<>cUJlOÇÕOS expostas em documealo ~
próprio ares de saúde que: a coleta, o registro, a análise ciemifica dos dados coIclados, a
dis5eminação das informaçõ<s e seu aproveí1amento para elaboraçlo de uma poIltica que
responda aos desafios colocados peia realidade estudada é um processo de grande
complexidade que exige critérios muito bem definidos, para evitar que se tomem apenas
um amontoado de informações annazeníaas m' is.

. Faceaoexposto,votopeia . ~)~PLn"56S'del999.

d_~eI.999

Destina-se, em primeIra Instância., AO SERVIÇO LOCAL DE SAúDE,
incumbido de controlar a. ocorrência.

Quando reunidas de fonna sistematizadas, as notificações passam a compor
sistemas de informações próprios que possibilitam o acompanhamento, de fonna mais
ampla, das caractcristicas do fenômeno estudldo, quanto à sua distribuição e tendanciu.

A notificação COIDp1lhória é feita na situação em que • nonna legai obril!"
aos profissionais de saúde e pessoos da comunidJlde • comunicar li AUTORIDADE
SANITÁRIA a ocorréncia de doença ou agravo que estio sob vigilincia sanitária.

Doda a natun:za específica de cada doença ou agravo li saúde, o processo de
JlOlificaçio é dinimico, variável em fuDçio de mudanças no perfil epidemiológico, dos
resultados obtidos com as ações de controle e da disponibilidade de l1OYOI

conhecimentos cicntlficos e teenoJóiicos. Assim, as normas de notificlçlo devem
adequar... no tempo e no espIÇO, quanto às doenças consideradas, àras ll"Oll'áficas
abrangidas, conteúdo da infonnaçio requerido, cri1irios de definição de cuos,
periodicidade de transmissIo dos dAdos, modalidades de notificlçlo e fontes de,
ínfunnIção utlli2ados.

Embora a notlficlçlo obrigo1ória constitua... em um insttumcnto valioso e
dos mais utlli=l05 na vigilincia epidemiológica, nio é o único e, em detcnninadas
cin:unstincias, nem mesmo o mais imponanlC. O conceito de vigilincia epidemiológica
pressupõe a arnilise de todas as informações sobre a ocorrência de doenças C de seus
fiIlDn:s condicionantes, com vistas a orienlaçJo de medidas de orientaçIo e contm/e.
Muitas dessas informações estio disponíveis em sistemas de registro preexistenles, outras
leIio que ser colctadas diretamente, de diferentes fonnas. Fundamental~pcrdéi' de
vim os fins especificos para os quais essas informações se destinam: c:ompreensio do
quadro epidemiolôgíco, .suas tendanciu c fàlores que condicionam ou dcCmninam o
componamento do fcnõmeno estudado para a tomada de decisões oportunas.

Caso contrário, cone-se o risco de que a notificlçlo poSIC a .... apenos um
registro estatístico. superponcI<He a muitos outros que existem no sistema de saõdc. Este
setor tem longa tradição de registror os evenlos relacionados li saúde, dos flIIoI vitais li
produção de serviços, havendo grande profUsio de dados e infonnoç<lcs annamIIIdas c
eventualmente transmitidas aos diferentes níveis do sistema de saúde, pcrim, poueo
unli2adas.

PROJETO DE LEI
N~ 591-A, DE 1999

(Do Sr. Paulo Lima)

É pm:iso, pois, CSlimuIar a iDfomJaçio sobre a JlIC"I!DÇID da
AIDS c de outns doeoças lClXlIIIiJDemo tnmsmisslveis. Tal diwlgoçio, poráD, deve _

mia de forma contínua c em carmr pcIIII8IICOlc, emactcristica de que as campabas de

pmoeoçio finaDciadas pelo governo lamcntavclmentcnio se xevestcm.

Modifica a Lei 11" 4.117, de ZT de agosto de 1952, que "institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações", determinando a veiculaçllo de mensagem lllusiva à
prevençlio de doenças sexualmente transmissiveis.

(As CqMlSSOES DE CIr:NCIA E ~NOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Como forma de a1caDçar";;iiran de informação, piDcipIlmcntc
junIo li popaIaçIo de baixa rendi, çmeuto CSla JKIlPOIÍÇiO, que obriga as .......... a
vcicuIar mcnsqcm sobre a pmoeoçio de docDças sexuaImculc tnmsmisslveis. E.-1Odo
ap-cscntadu dnrante 05 pusmnas que c:ootenham cenas de sexo, por _ .- lIIl

fator de estimulo i divmificaçio de pon:cimo que com fteqIliDcia~ na
sociedade hodierna.

ComaIcido da~ desta iniciativI, peço o·~ 'dos

nobres PIres i sua aproYIÇio.

SUMÁRIO

11

- Projeto inicial

- Na Comissão de Ciência e Tecnologia, CDII1lJnicação e Informática:
• termo de recebimento de emendas
• parecer do relator
• parecer da Comissão

·Sala das ScssIlcs,~8de {lI{ de 1999.

~L
í5êííUíãdõPAilltíMA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOllDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

O Congresso NacionsI decreta:

Art 1° Est"Iei'~aLci n'4.117, de 27 deagoslDde 1962,
dctcrminando a veiculação de mensagem alusiva li prcvcnçio de doenças sexua/mcntc
tIansmiSsíveis.

Art 2" A Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, alta1Ida pelo

Decreu>-Lei n' 236, de 28 de fcvcreirp de 1967 c pela Lei n' 9.472, de 16 de julho de

1997, possa a vigotar=no seguinte artigo:

LEI N° 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE

INSTITIJI O CÓDIGO ·BRASn.EIRO DE
TELECOMUNICAÇOES.
* A !Ai ,,' 9.472. de 1{j/(}7/1997, rnogotl - 1Ai, 

tpDIIO a matIrlapma1 e aospnce_ re/4liwM a rrxiJodJ{rIIih

....................................n ••••••• _ ..
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Além disso. OS custos decorrentes dessas inserções não

estavam previstos no contrato de concessão original. ou seja. não faziam parte

da composição de custos utilizada pela empresa outorgatária para examinar a

viabilidade econômica do empreendimento e estimar. inclusive, o valor a ser

desembolsado quando da concorrênCIa para concessão da outorga que,

atualmente. é dada a título oneroSO.

rejeitpu, em
m as quais

I' •
Primairamente. a aprovação continEd d in' :ativas desse

teor iria sobrecarregar as emissoras com a obrigação e v ià.i. )ntermináveis

inserções sobre diversos temas de utilidade pública. im nd. es um ônus

excesSivo e, até mesmo. descaracterizando ou até inviabilizando a operação

comercíal indispensável â sua sobrevivência.

Observe-se. também. que esta Comi

legislaturas anteriores. proposições de teor similar. por

comungo.

É possivel que o aUlor. tenha-se inspirado nas mansagens

alusivas aos danos do tabaco e do álcool, cujo efeno imediato e prático é o de

romper a aura criada pela peça publicitária à qual estão apensadas. Trata-se,

este sim. de mecanisl'QO de comprovada eficácia no combate a tais vicioso Trata

se. também. de medida prevista na Consmuição Federal e, como tal,

implicitamente íntegrada aos contratos de outorga de serviços de radiodifusia e

televisão.

No pre$8nta caso, ao contràrio. pretende-se apor

,mensagens a filmes. programas ou teleteatros que contenham alusão a sexo.
Entendemos que. neste caso, a medida ê ineficaz pois tais programas, por se
tratarem de peças jOrnalísticas. informativas ou artísticas, não induzem,

necessariamente, ao sexo indiscriminado. As mensagens serão, em muitos

casos. inócuas. e poderio. até mesmo, prejudicar a intenção do autor.

COMISSÃO DE CIIONCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI 11" 591199

CAPÍTULOVll
Das Jnftaçlies e Penalidades

Art 71 - Toda~ será gravada e DIllIltida em arquivo dmaDle as 24
(vinte e quatro) horas subscqüentcs ao cnccrramento dos trabalhos diários da emissora.

*Ãlrigo, ''''P'''~ rrdaçIJo dada[MIo Dccroto-Lci ,,'236, tU 21V02I1967.
§ ~iAs emissoras de te1cvisIo poderio grIlVlIr apcIllIS o som dos JlWBIlIIDllS

trmsmiú.dbi.
*§l'comT«ioçlJodadafM/o~"'236,tU28102I1967.

.§ 2" As cmissms devcrio oonscrvar em seus arquivos -os textos dos
prognIIIUis, iaclusive noticiosos, devidamente /llltentic8dos pelos n:spoosáveis, durante
60 (llCSscn1lI) dias.

*§ 2'com JWiDçIJo dada fM/o DecroJo..ú;'"236, tU 2810211967.
§ 3· As gravações dos programas polfticos, de debates, entreVistas,

pronunciamentos da mesma natureza e qualquer irradiação~~ em ~xto,
devcrio ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 (vmtc) dias depois de
transmitidas, para as concessionárias ou perorissionárias até 1 (hum) kw ~ 30 (trinta)
dias para as demais. .

*§ 3'com rrdaçIJo dada1"10 D<cnto-úi ,,'236. tU 2810211967.
§ 4· As transmissões compulsoriamente csta1Uidas por lei serão gravadas em

materia1 fomccido pelos interessados.
*§ 4'com ndoção óodo1"10 D<crllo-úi ,,'236. de 2810211967.

Ar!. 72 - A autoridsde que impedir ou embllIllÇar a h'berdade da radiodifusão
ou da televisão, fora dos casos autorizados em le~ incidirá, no que couber, na sanção
do ar!. 322 do Código Penal.

*Artigo com r<daçiIo <iodo.1"10 Decre<o-úin'236. de 2810211967.

NOIIlllITnos do art. 119, I e § 1', do Regimento Interno da CAmara dos
Deputad~, o Sr. PresIdflfIle determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
d.- ComíU6es, ~" prazo para lIprlISentaçio de emendas, a partir de 03108199, por
ClIICO seAOes. Findo o.prazo, nia foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala' da Comissio, em 10 de agosto de 1999.

íitVA111P
Maria Ivo"" do Espirito Santo

'-.:/ Secretária

E importante. destacar, enfim, que o Poder Público dispõe

de recursos para a contratação de campanhas de caráter educativo e de

esclarecimento á população. como é o caso das campanhas de vacinação. dos

eSciarecimentos acerca de doenças endêmicas, como a dengue. e das

campanhas de prevanção da AIDS. Pode tambêm lançar mão, e freqüentemente

o faz. de pronunciamentos em cadeia nacional. chamando a atenção para tais
campanhas.

Por tais razões. que ora submetemos ao escrutínio desta

douta Comissão, nos posicionamos contrariamente á iniciativa, O nosso VOTO,

portanto. é pela REJEiÇÃO do Projato de Lain· 591. de 1999.

I· RELATÓRIO

O Projelo de Lei n· 591. de 1999. foi oferecido pelo ilustre
Deputado PAULO LIMA com o objetIVO de reservar espaço para a inserção de

filmete, com duração minima de dez segundos, referente à prevenção de

doenças sexualmente transmissíveis. ao inicio e ao final de programas que

, contenham alusões a sexo. bem como durante os intervalos comerciais ou nas
chamadas de tais programas.

de 1999.

A iniciativa foi enviada a esta Comissia para exame, nos
tennos do art. 32, inciso 11, do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados não
tando recebido emendas no prazo regimental. •

Eo relatório.

. 11· VOTO DO RELATOR

A propOSiçãO do nobre Deputado PAULO LIMA pretende
auxiliar as autoridades sanitárias no' cambate às doenças sexualmente

transmissíveis. Trata-se. sam dúvida, de intenção meritória. que merece o

aAlauso desta Comissão. No entanto. em que pese a louvàvel intenção do ilustre

autor, diversas considerações nos conduzem a votar pela rejeição da proposta.

'"PrimeIramente. entendamos que a simples inserção de

mensagans, com dez segundos de duração ou pouca mais, referentes à

prevenção dessas doenças, pouco contribuirãc para a meta proposta. AS

campanhas saniliírias e de prevenção obedecem a cronograma especifieado pelo

Ministério da Saude e, como tal. são contratadas pelo Poder Executivo com vista

ao funcionamento integrado de todo o sistema público de saúde.

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissclo de Ciência e TêCnofOgía, Comunicação e Infonnática. em
reunião ordinãria realizada hoje. reje«ou una.nimemente o Projeto de Lei N8 591199.
nos termos do parecer do relator, Oeputado AtUa Lira.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino •
P~s~te•. NárcK1 Rodrigues e Robério Araujo • ViCê-Presidentes; Arolde de
Ollvelra, Ces;r BandeIra. CoraUCi Sobrinho. José Rocha. Luiz Moreira. Maluly
N~o. Santos Filho. Vlc Pires Franco, Sêrglo Barcellos. Medeiros, Alberto GoJdmlln.
Julio Semeghini, Salvador Zimbaldi. Sampaio Oária. Romeu Queiroz. Atila LIra.
Rafael Guerra. .FrélOCistõnío Pinto, Jorge Pínhelfo, José Pnante, Marçal FUho,
Marcelo Barbjen, Nelson Proença, Pínheiro Landim, Geavan Freitas. Ricardo
Noronha, Ant~mio Joaquim Araújo, Yvonilton Gonçalves, Nelson Meurer, José
Janene, Almelqa de Jesus, Nelson Petlegrino, Padre Roque, Walter Pinheiro:
Pe~ro Wilson. Ifls .Slmões. SUas Câmara. Albérico CordeIro. Agnaldo Muniz, or.
Hélio, Euripedes MIranda, LUjZ3 Erundina. BiSpo Wanderval e Llncoln Portella.
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PROJETO DE LEI
N,2 60o-A, DE 1999
(Do Sr. Gerson Gabrielli)

Com este objetivo. a nossa proposta objetiva estender às
empresaS mercantis a Ii~ da praticarem taxli5 de juros. de fom1a a
remunerar adequadamente seus fIlCIlrsos própriOS. Desta forma, contamos com
o apoio dos nobres Colegas para a aprovação de nosso projeto de lei.

'.
Dispõe sobre financiamentos concedidos pelas empresas mercantis com recursos
próp~; tendo parecer da Comissio de Finanças e Tributação pela não
implicaçio da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas. nio cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
<XÇaIlleIlIália e, no mélito, pela rejeição (Relator. Oep. Edinho Bez).

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

de 1999.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Finanças e TributaçãO:
_termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- plln!Cl3l" da Comissão

oCongresso Nacional decreta:

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDESAcÁO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- C.DI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 1· Aos financiamentos vinculados à venda de produtos
e HIViçoo. conc:edidolI pelas em~ mercantis com recursos P/ÓIlriO&.

bem como àlI dividas vencidas e nio pagas, provenientes dess8lI
financiamentos, nio se aplicam 0& Iimitss de taxas de juros e outros encargÇlS,
estabelecidO& pelo Decreto no 22.626. de 7 de abril de 1933.

TITIJLOVII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULo IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Parágrafo único - At>s financiamentos referidos por esta lei
aplicarn-se. no que COUber, as demais condições e_1ecida& para as
inatituiÇÕH financeiras.

Art. J92 - O sistema fmanceiro nacional. eStruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir _ interesses da coleúvidade, será
regulado em lei complementar, que disporá. inclusive. sobre:

Ar\. 2" Esta lei seni regulementada pelo Poder Executivo no
prazo de novenlll dias de sua publicação.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

§ 3° As taxlIs de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, n&l poderão ser
superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada
como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei
detenninar.

., ~ .

DECRETO N· 22.626, DE 07 DE ABRIL DE 1933.

CAPÍTULo I
Do Sistema Financeiro Nacional

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS INSTITUIÇÕES
MONETÁRIAS, BANCÁRIAS E CREDITÍCIAS, CRIA O
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

OS JURos NOS
DÁ OUTRAS

DISPÕE SOBRE
CONTRATOS E
PROVIDÊNCIAS.

An. J°-O Sistema Financeiro Nacional, esnuturado e regulado pela presente Lei.
sera constituído:

I - do Conselho Monetário Nacional;
1I- do Banco Central do Brasil;
III - do Banco do Brasil S.A.:
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

A iurisprudâllCia de nos90S TribUnais asMnIou
entendimento de que a Lei de Usura. óecreto n· 22.626. de 07/04/33. 1eria sido
revogada pela Lei no 4.595. de 31/12164. Esta OIientaç!io consolidolHle com a
ediçio da Súmula n· 596 do Supremo Tribuna' Fedem/. estatuindo que 'as
disposições do DIIcrIlto no 22.626133 não se aplicam à. taxa. de juros e ao.
0lJt10& 8Ocsfl1OS cobrados n.s operações reaüzadas por instituições públicas ou
privada. qua~m o Sistems FinBl1C8ÍlO Nacional" (SFN).

A Coostituição da República. ao regulamentar o SFN.
reestabeleceu o te10 das taxli5 de juros em doze por cento ao ano (art. 192, §
3"). E_nto. o Supremo Tribunal Federal tem proclamado que o citado
dispositivo não ti alJlo.aplicável. o que requer .ua regulamentação atraVlÍll da lei
complementar. Assim. enquanto esta últilT\l!l não for promulgada. as instituições
financairas continuam subordinadas ao sistema legal vigente.

Por outro lado. após alguns anos de relativa estabilidade
monetária. o Pais foi atingido pele atual grave crise. que resultou na ftutuação
cambial e em nova elevllÇiio da taxa de juros. Neste contexto. impôe-se dotar os

divtmlos segmentos da economitl da flexibilidade necessária para se adequarem

às diliaJldades ocon6miclls conjunturais.

se as instituições finallClliras públicas e privadas estão. há

muito tempo, tendo llbardade de 1ixaçio de taxatl de juros em suas operações.

aeteditalllOll que o segmento 1ojistIl. que também celebra contratos com terceiros.
Ulilizando-se de recursos PfÓllIÍOS. deve meltlC8I" o mesmo tnl18men1D. AlrII'Iés
da l8lIlu'*llÇio adequada de seu capital de giro. as empresas mercantis
fortalecer-......iio financaimmen1e. o que trará efeitos positivos para o mercadO.
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Art. 1° - É vedado. e será punido nos tennos desta Lei estipular em quaisquer
contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

§ 1° (Revogado pelo Decreto-lei n° 182, de 05/0111938).
§ 2° (Revogado pelo Decreto-Iei nO 182, de 05/01/1938).
§ 3° A taxa de juros deve ser estipulada em escrilUrjl pública ou escrito

particuIar, e, não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% (seis
por cento) ao ano, a contar da data da propositura da respectiva açlio ou do protesto
cambial

Ar!. 2° - É vedado, a pretexto de comissão, receber taxas maiores do que as
pernútidas por esta Lei.

Ar!. 3° - As taxas de juros estabelecidas nesta Lei entrarão em vigor com a sua
publicação e a partir desta data serão aplicáveis aos contratos existentes ou já
ajuizados.

Ar!. 4° - É proibido contar juros dos juros; esta proibição não compreende a
acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUM. 596 - As disposições do Decreto n° 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos Outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 600/99

Nos tennos do ar!. 119, I, do Ragimento Infamo da Cimara dos
Deputados o Sr. Presidente determinou a abIIrlura " divuleaç60 na Ordem do Dia das
CanillÕllll' de prazo para apnosentação de lllI18l1das, a partir de O3IllllIIl9, por cinco
_. Esgotado o prazo, nio fóram recebidas emandas ao projeto.

sala da Comissão, em 10 de agosto de 1999.

~".Qlb.i....~
Maria Linda Maga

Secretária

1- RELATÓRIO

oProjeto de Lei em eplgrnfe estabelece que nio se aplica o limite
dCJuros estabelecIdo pelo Decreto nll :!:!.626. de 7 de abril de 1993. conhecido como a lei

de usura.. aos tinanctamentos concedidos por empresas mercanns v1Oculados a venda de

seus produtos ou servtços

Compete a Comtssào d~ Finanç;;J.S e Tributação opmar sobre o

1'Iento e a adequação financeira e orçamemana do Pro.leto. que nào recebeu emendas.

n - VOTO DO RELATOR

Quanto á. adequação tinanceira e orçamentária., a apmvaçio do

Projeto nio tena qualquer ImpaCtO sobre as finanças publicas. de modo que nio cabe i

Comissio opinar sobre tal aspecto.

No menta. a proposta do projeto e Simples: estabelecer para. as
empresas em gemi a liberdade na contrataÇio de finanCiamentos com rcCUI'S05 próprios.

sem limites de Juros. como ocorre com as Instituições financeíras.

o argumento pnnclpal em favor da proposta c a falta de isonomia

resultante da não aplicação da lei de uswa as mstitwçôes financeuas. enquantO todos u

demaIS pessoas estio SUjeitas ao hmite de juros de 11% ano na contrlt&Çio de

cmprestímos.

Em nosso ponto de vista. não é realmente correto que dentro de

uma mesma sociedade tenhamos um grupo ao qual não se aplíca uma lei de alto

significado social e moral. como a lei de usura., como ocorre com as instituições

financeuas. Devemos. por isto. encontrar mecanísmos que permítam restringir a libetdade
dos bancos em rellÇio á. contriltaÇio de juros exorbitantes. mas não facultM tal prUica

tambem aos lojistas.

De ouao lalio. a aprovação da proposta acabaria por desvlnuar o,
objetivos d.empresas mercaDns. que além do comercIo passanam a ter nos empresrimos

uma de suas anvidades principals.

Por taiS monvos. somos contrarias a proposta.

Por todo o exposto. nosso parecer e pela não implicaçio da.

matéria em awnento ou díminwçio da receIta ou da despesa publica. não cabendo
pronuncIamento da ComIssão quanto a adequação financeira e orçamemana. e no menta.
pela rejeIção do Projeto de Lei n' 600. de 1999

Sala da ComIssào. em Vi de .;v·...vI,} , de 1999

.~.
~é':..- -,.=_~

DePütailo Edinho Bez \" ,/
Relator '---

fII- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária reaiízada hoje,

concluiu. unanimemente, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da

receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adêquação

financeira e orçamentária e. no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nO 600/99. nos

termos do parecer do relator. Deputado Edinho Bez.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda Crusius. Presidente; Betinho

Rosado. José Ronaldo. Manoei Castro, Paes Landim, Cezar Schlrmer, Edinho Bez.

Antonio Kandir, Custódio Mattos. José Militão. Manoei Salviano. Carlito Meros, José

Pimentel. Iberê Ferreira, Félix Mendonça, Marcos Cintra, José Lourenço, Antonio

Cambraia. Luiz Carlos Hauly. Geraldo Magela. Luis Carlos Heinze e Calo Riala.

Sala da com~~1J{~;;;;;;e1999.

De~da Veda Crusiusf PreSidente
I

PROJETO DE LEI
N2 627-A, DE 1999

(Do Sr. Enio Bacci)

Fixa em 3 (três) anos prazo para usucapião especial em área rural de até 50
(Cinqüenta) hectares e dá outras providências

(ÀS COMISSOES DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na Comissão de Agricunura e Política Rural:
• tenno de recebimento de emendas
• parecer da Relatora
• parecerda Comissão
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l" - Altera redação do artigo 10 da Lei 6.969 de
10/12/1981, passando a ser a seguinte:

Art 1"-Todo aquele que, não sendo proprietário rural
nem urbano, possuír como sua DOr 3 (trIs) ll!WI
ininterruptos, sem oposição, área rural continua, !!iIJl.
acedente de 50 (cingtlenta) hectilTes e a hollller
tomado prolÚltÍVa com seu trabaI/w.e nela tíPer sua
morado, adquirir-lhe-á o dominio, independen.temmte
de justo titulo e boa fé, podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de titulo
para transcriç/ío no registro de imóveis.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei reduz de 5 (cinco) para 3 (três)
anos o período ininterrupto de posse mansa e pacífica de área roral
para usufruir o direito a usucapião especial, desde que tome a área
produtiva e nela resida

Por outro lado o texto é adequado ao artigo 191 da
Constituição Federal definindo em 50 (cinqüenta) hectares o
tamanho da propriedade.

Considere-se que o tempo de posse pode ser reduzido
para 3 (três) anos, eis que, neste caso de usucapião especial, não é
admitIdo ;;;, pos~uidor somar sua posse com eventual antecessor,
conforme decisões jurisprudenciais 1JTA 179/197.

Saladas sessões!YI1l't 11999.

~JG?~
'ENfOBACa

Deputado Federal PDTIRS

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULo VII
Da Ordem ECOIIÔmica e Financeira

CAPÍfULom
Da Politica Agrícola e Fundiária e da RcfOIIllll Agrária

• Art. 191 - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel roraI ou Ulbano,
possua como seu., por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de tem!, em zona
ruraI, não supcrlor li cinqOenta hectates, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de
sua faIIlília,-teIId&neIa sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

LEI N° 6.969, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1981

DISPÕE SOBRE A AQUISIÇÃO, POR
USUCAPIÃo ESPECIAL, DE IMóVEIS
RURAIS, ALTERA A REDAÇÃO DO § '].O DO
ART. S89 DO CÓDIGO CIVIl. E DÁ OUTRAS
PROVID~CIAS.

Art. 1° - Todo aquele que, nIo sendo proprietlirio rural DCID urbaI, poauir
como sua, poc S (cinco) ltlI05 inintmuptos, sem opoáçIo, iIea rural COIIIimJa, nIo
excedente de 2S (vinte e cinco) hectan:s, e a houver um.do prodw';oI = ..::<
lIlIbaIho enela tiver sua D1Ol1lda, adquirir-lhe-á o domíaio,~te de justo
titulo e boa·fé, podeDdo reqIICICr ao juiz que assim O decIJR por lCIIIa1Ça, a qual
setvirá de titulo para ltlIIISCriçio DO Registro de Imóveis.

Parágrafo único. Prevalecerá a lirea do módulo rural IIplicáwl • espécie, Da
fmma da legislaçio especifica, se aquele fOI" superior a 2S (vinte e cinco) bectIres.

éOMISS.~O!!EAGRICULTURA E POLÍTICA R!lBM.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI X' 627199

Nos termos do ar!. 119, CapUl l. do Regimento Interno da Cámara dos
Depurados. o Sr. Presidente determinou a abettura - e divulgação na Otdem do Dia

~ Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 04106I99, por
cmco sessões. Esgotado o prazo. não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 14 de junho dc 1999.

l-RELATÓRIO

o Projeto de Lei n' 627. de 1999. de aUlDria do oolxe Depuudo
Enio Baccl. objetiva alterar oano }' da LeI n' 6.969, de 10 de dezembro de 1911, deforma
a reduzir para três anos o pmzo para o usucapiio e aumentar para SO heewes a dimensIo
da arca usucapivel.

O arngo de lei que se pretende alterar, como jà se diue, pev!
prazo de 5 anos eãrea maxima de 2S becures.

Em sua justificativa o autor traz como Unica razio pca a
alteração pmendida o fato de a Coll5tilUiçio Federal, em seu ano 191. wnbem fixar em
50 hectares a área. maxima passlVel de prescriçio aquisitiva. No que conceme • reduçio

do prazo de cinco anos. previsto tanto na Lei nll 6.969/81 e na COI15tltulÇio Federa19 pua

trés anos. como pretende o projeto de lei em discussio. nenhuma justifiçuiva foi
apresentada.

U - VOTO DO RELATOR

Nlo e demais lembrar que o campo temàtico desta Comiuio

de AgrIcultura e Politica Rural compreende, além da politica aj!ricola e WU010S llÍDeIltes
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à agricultura e a. pesca profissional, a política e questões fundiárias. a refonna agrària., a

justiça agdria e o direito agrário.

E é precisamente no campo do direito agrário que se insere o
Projeto de Lei nD 627l99, ora relatado. na medída em que, dispondo sobre usucapiiG7
especial. adentra o campo da posse agrária Aqui se trata de posse como exteriorização
da propriedade (dai porque lI5ucapião) e não de posse !empomia. que vem discipJinlIda

pelos oontI1.tos agrários tipicos (pon:eria e arrendamentol.
Não restando dúvida quanto â. competência desta Comissão

para analisar e VOtar a preseme matéria que, reafirmamos, se enquadra como de direito

ç:rário. passamos a nos manifestar relativamente ao mento,
Em sua ess!ncia., o projeto de lei em questio objetiva alterar o

art I" da Lei n" 6.969. de 1981. de forma que a prescrição aquisitiva se de:
a .. aio mlis com posse iaioterrupta de dom, mas de 3 anos;

b ~ nia mais sobre uma .área múima de viBte e CÍllCOi mas

de cinqii.cDta hectares.
Em sinrese. reduz para três anos o prazo mínimo da posse e

aumenta para cmquenta hectares a área máxima sobre a qual poderá o posseiro requerer o

usucapião.
Posta nestes termos a proposição, -jmpm"m anotar, por

sumamente lmponante. que a Constituição Federal de 1988, em seu An. 191,

recepcionou, em pane. o An. 10 da Lei nll 6.969/81 ao estabelecer como sendo de 5 anos o

prazo da prcscriçio aquisitiva. Vale dizer, manteve o que dispunha a lei ordiniria. E, DO

tocante à área usucapível, aumentou para SO hectares a dimensão que, pela lei referida

lei. eta de 15 hectares.

Fica claro, assim, que estamos analisando e votando uma lei

oldinária que, em pane. dispõe contrariamente à Cana Magna. Estamos todos cientes que
nos cabe, nesta sede, tão somente analisar o mérito das proposições e, estritamente.

questões juridico-Icpis atinentes ao Direito Agrário. Portanto, a constitucionalidade ou

inconstitucionalidade da materia ora discutida ficari para análise posterior da Comissio

de Constituição e JlI5tiça e de Reda;io. Mesmo que. no caso concmo. <e nos afigure um
COntra-senso.

Voltando ã área de n05Sa mcmcutivel compcrencia.

gostariamos de alinhar algumas considerações relativas ao usucapião agrãrio, matéria da

proposiçio em discussio. Na. essência desse instituto esta o reconhecimento do direito á

propriedade da terra áquele que, nela. vivendo sem contestação, dedicou-se ao seu

amanho. como se propneUino fosse. tomando-a produtiva. Direito que. espelhando um

ideal de JUSTIçA. materializou-se. por vontade da sociedade. em nonoa juridica. em uma
lei. Ponamo. um instituto legitimo.

Mas. e preciso observar que, se o usucapíio agrário busca
reconhecer o domínio da terra a quem trabaIbou-a com n ••imus domini". isto é, como se

~etirio fos!~. esse "aniDlIl$" não pode ser provado somente pela ocupaçto, que s~
maDIfcsta atraves dos elementos materiais da cultura efetiva e morada. habitual. que
podem ser precirias. A perfeita cara.cterizaçio do "aD.im.us domiDi ll , acreditamos, melhor

se farí. oom o elemento suhJetivo INTENçÃO. Intenção de conllnuidade. de perenidade e
de efetividade. que se contrapõe à precariedade do! elementos materiais.

E temos de convir que a aferição desses elementos que, para
11Ó5. sIo corolàrios da Idéia de propriedade. nio é taIefa das mais fàceis. sobretudo em
tempo exíguo. comn o pretendido pela proposição ora discutida

Vivemos, há décadas, wna gravissima crise social,

caracterizada, inclusi\'c. por uma injusta e progressiva concentração fundiária., que veda a

grande pane de nossa populllÇio ruricola o acesso ans meios de produção agrária. Não
fosse isso, acreditamos. os prazos para prescrição aquisitiva senam. somente, aqueles

referidos no Código Civil: dez, quinze ou vinte anos. dependendo de cire_ias
especificas.

Ademais, e agora abordamos um lado pratico da questio.
reduzir pon Ires an05 o prazD pon o usucapiio poderia ttazel'~etáJtt>srurais,
pequenos, médios ou grandes, um motivo a. mais de preocupaçio. em meio às nio poucas
aflições que lhes pcrmewn o dia·a-dia.

Queremos nos referir à eventualidade de. aprovada a alterzçio

constante do Projeto de Lei n° 627199, criar·se wna indústria de usucapiio, se assim

podemos chamar, Vislumbramos a possibilidade de que o curto prazo de três anos venha

incentivar uma onda ocupações. que se repetirá a cada três ou quatro anos, tendo como

atores os mesmos usucap1entcs. NIo é dificiJ entender que, nesse processo, sendo a

relaçlo custoJbeneficío extremamente favorivel ao posseiro. haja um incentivo à
reíteraçio dessas ações.

Por todo o exposto, entendendo que a a1teraçio do Art. 10 da

Lei n" 6.969. de 10 de dezembro de J981. nos termos propostos pelo projeto do nobre
Deputado Enio Batel. podcni trazer mais prejUÍZOs que beneficios ao meio rural

bruiIeiro, além de nio contribuir para o aprimoramento de nosso ordenamentO jurídico,

VOTAMOS pela rejeiçio do Projeto de Lei n" 627/99. convidando nossos nobres pares a
adotar idêntico posicionamento.

SaladaCormssio.em C5' de o--~ de 1999.

~ 1YJL1Aa-
Deputada ZILA BEZERRA

Relatora

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Polilica Rural. em reunilo ordin*ria
realizada hoje. rejeitou, contra os votos dos Deputados AdIo P~o.
Geraldo Simões, João Grandão. Luci Choinacki e José Pimen1el. o P~to
de Lei nO 627/99. nos termos do parecer da Relatora. Deputada Zlra
Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Speralico (Presidente). Augusto Nard~. Xlce Graziano e
AntOnio Jorge (Vice-Presidentes). Abelardo LUplon, CarloS. Melles,
Francisco Coelho, Jaime Fernandes, Paulo Braga, Ronaldo Caiado. Zl~
Bezerra, Carlos Dunga, Confúcio Moura. Gessivaldo lsaf~, Moacir
Micheletto, Nelson Meurer, SiJas Brasileiro, Themístocles SampaIO, Wilson
santos, Anivaldo Vale. Carlos Batata, Luis Carlos Helnze, Paulo José
Gouvêa. Saulo Pedrosa. Aclão Preito, GlII'8ldo Simões. JolíO G.ran~lo,
Luci Choinacki, Hugo Biehl, Roberto Belestra, Nelson Ma.rquezeth, N~on
Capixaba, Giovanni Queiroz, Sérgio Barros. Romel AnlZlo, Telmo Kirst,
João Caldas; e, ainda, Gervásio Silva. Joaquim Francisco, Alberto Fraya,
B. Sã, Júlio Semeghini, Lldia Quinan, José Pimentel. Aldo Rebelo. Julio
Redecker. Agnaldo Muniz e Marcos de Jesus.

Sala da Comissão. em 17 de novembro de 1999.

\(~~

Deputado DILCEU SPERAFICO

~7
'k(-

PROJETO DE LEI
N~ 655-A, DE 1999
(Do Sr. Serafim Venzon )

Obriga as emissoras de televisão a dublar filmes estrangeiros. nos percentuais que
estabelece; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela
rejeição (Relatora: Dep. Marisa Serrano).

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

11 - Na Comissllo de Educação. Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas
· parecer da Relatora
· parecer da Comissão

OCongresso Nacional decreta:

Art. 1· Iv. emissoras de televisio ficam obrigadas. a partir

de 1° de janeiro de 2002. a dublar para a língua portugLllllll os filmes e os
programas seriados estrangeiros veiculados em sua programaçio. em qualquer
horário.

Art. 2" PJ.é a data especificada no art. 1· desta lei. as

emissoras de televisão poderio veicular filmes falados em idioma estrangeiro.

desde que legendados. respeitados os seguintes limites:

I • da publicaçio desta lei. até 31 de deZ8mbrO de 2000. as
emissoras manterão a proporçio entre o tempo da veicUllIçio de lIImes nio
dublados e o tempo total de PItlllramaçio, conespondante à m6dia mensal
verificada entre os _ de janeiro e julho de 1999;
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11- de 1° de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2001, as
emissoras poderão veicular até duas horas diárias, ou quarenta horas mensais,

de filmes e prCl\lramas não dublados, no horário compreendido entre as vinte e
duas e as seis horas.

Att. 3° Ficam excluídos das eXlgenaas desta lei os
programas jornalísticos ou noticiosos e os eventos transmrtidos ao vivo.

Art. 4° Constitui infração a exibição de filmes ou programas
em desacordo com o disposto nesta Lei.

Pena: advertência, multa no valor de dois mil a oito mil reais
e, na reincidência. suspensão das transmissões por até dois dias.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o aumento da veiculaçio de filll1e$ e prCl\lramas seriados

produzidos no exterior, decorrente de política de economia de escala e redução

de custos operacionais das emissOlllS de televisio, vem expondo a

telespeclador, cada vez mais, a programas falados em idioma estrangeiro e

lagendados.

Trata-ae de situaÇia indesejável, pois o idioma português é,

certamente, o principal alicerce da nossa concepção de nacionalídade. Acima dos

demais aspectos, o que une os brasileiros é a língua pátria, padrão, falada e
compreendida por todos nós em um nivel de uniformidade desconhecido nos
demais paises.

Além do. aspecto cultUral, é importante destacar as

implicações econômicas da importação de filmes e programas, pois esta reduz a

produção artística nacional, gerando desemprego e reduçlio de salários nesse

setor que, embora economicamente não essencial, é indispensável para a

preservação e o enriquecimento de nossas raízes e da nossa visão de mundo.

Nesse sentido, a dublagem dos programas estrangeiros

cumpre importante papel: além de preservar a divulgação da língua portuguesa e

"dllrao programa estrangeiro conotações e sutilezas típicas do brasileiro,

assegura um nicho de mercado interessante paríl os nossos artistas.

A impartáncia do tema levou-nos a apresentar esta

proposta, para a qual pedimos o apoio dos nabres colegas parlamentares,

indispensável à sua aprovação.

Sala das Sessões, emf~ O Yde 1999.

DePutado~~N
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 655, DE 1999

Nos tennos do art. 119, "caput", I e § 1°, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, a Sr". Presidenta detenninou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

aprcsentaçJo de emendas ao projeto, a partir de 23 de junho de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, nllo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissllo, 30 de junho de 1999

I - RELATÓRIO

A proposição em eplgrafe, de autoria do nobre Deputado

SERAFIM VENZON, visa abrigar as emissoras de televislio a dulílar filmes

estrangeiros, nos percentuais que estabelece.

A matéria terá apreciação conclusiva por parte desta

Comissão, nos termas do art. 24, 11 da Regimento Interno da CAmara dos

Deputados.

Esgotadas os prazos e procedimentos regimentais nlo

foram recebidas emendas ao projeto.

11 • VOTO DO RELATOR

A proposta do nobre Deputado Serafim Venzan tem,

aparentemente, a louvável preocupação de preservar um mercado de trabalho de

profissionais brasileiros.

Entretanto, é muito raro que es emissoras de televilàõ

veiculem filmes que nilo sejem dublados. Tecnicamente. a explelSlo "emislOl1l

de televisilo" refere-se à chamada televAo aberta.

Por uma quesllo mesmo de mercada, ai emill8Ol1ll cuja

acirrada disputa repete-lle semanalmente. sobretudo nos t1ofários nobres e nos
programas' de auditório no- fim' de semana; oolacam' à dilpoaiçlo dOI

telespectadares programas veiculados em Iingua portugu....

Nosso pais tem 19 milhOss de analfabelos absolutol,

jovens e adultos e 35 milhões de analfabetos funcionail acima de 15 anos. Este

dada não é ignorada pelai emissoms, zelosas de sua competitlvidade.

Programas veiculadas em Ilngua estrangeira, com ou sem

legenda são caracteristicos da chamada "TV a cabo" - que é um serviço par

auinatura. e nlo um ssrviço de IlIdlodlfuslo. NIo sIo~ de lelavido. a
portanto nAo constituam objeto da proposta em tela. AlIás. llI'DVlIV8lInan grande
parta dOI assinantes du TVs a cabo buscam~ par JlIlIllI'1I111U falados
em IIngua estrangeira. Trata-se de uma eIh cultUrallllinodtarla.

Pelos motivos exposlos vo1o contraríamanta ao Projalo da
Lei n' 6S5. de 1999.

Sala da ComissIo, em 1:" da...w--"--e de 1lKl9.

Deputada MARISA SERRANO
Relatora
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111- PARECER DA COMISSÃO

A COlIissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei li"
655J99. nos termos do parecer da Relatora, Deputada MarIsa Serrano.

- Estiveram presentes os Senhores Deputados, Celcita
Pinheiro Vice-Presidenta no exercício da Presldencia; Marísa Serrano e Nice
Lobllo, Vlce-Presidentas; Ademir Lucas, Átila Lira, Eduardo Sobra, Evandro
Mllhomen, Fernando Marran!, Flivio Ama, GastA0 Vieira, JoAo Matos, Jonival
Lucas Júnior, José Melo, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira,
Osvaldo Blolchl, Pedro Wilson e zezé Perrella.

Sala da Comissão, em 16 de novembro de 1999

RflJ
'

j ,.
, I~

Deputada'CllJ 1slnhelro
VIce·Presldenta

no exerelelo da Pl1ItIld6nela

PROJETO DE LEI
N2 782-A, DE 1999
( Do Sr. Ursicíno Queiroz )

Institui o dia 2 de Julho como Dia da Libertação do Brasil.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na Comissão de Educação. Cultura e Desporto'
termo de recebimento de emendas

. parecer do Relator
parecer da ComIssão

. voto em separadc

o Congresso Nacional decreta:

Art. I~ Fica instrtuído o Dia da Libenaçao do Brasil. a ser celebr.tdo como

data bistonca. naCIOnal. em lodo o território bruíleiro. anualmente. no ma 2 de julho.

Iut. :''' Esta lei entre em vigor na data de sua publicacào.

JUSTIFlCACÃO

"Era nos dois de julho_A pugna imensa

navarJ..-se nos cerros da Bahia

o anjo óa mone. pàlido. cosia

Uma vasta mOlU!ha em Pirajá.

Nem lençol tão largo, !Ao ext<llSO.

Como um pedavo roto do infinito

omun~..perguma.va. erguendo um,~?

- Qual dos gigantes mono roiaráT

A pergunta. ao fuW da primeira emofe de ODE AO DOlS"DE'JULHo. do

nouo poeta maior. Castro Alves. foi respondida. opa. encarniçada luta entre brasileiros e

portUgueses. que. naquele ~memo. represemavam a tírznia. e a bberdlde. Vmc:eu a

iiberdade

Nesta data. u tropas portugUesas for.un. definitivamente. expuisu do Pais.

encmanalrse o Jugo coiomal.

Em EFEMERIDES BRASILEIRAS. do Bario do Rio Branco. I...... na

dm de ~ de julho de 1823. "Evacuaçio da cidade da B.ma (Salvador, pelas trapos

ponuguesas e entrada ttiUDfal do exercito brasileiro sítíador-

lnd~eme dePo~ desde i âe setembro de 18~. o Brasil ainda não

havia conqlll5W!o sua ind<pendéncia totaI. pela presença hostil das tropas ponuguesas em

tetritorio Oaiano. inclusive travando combates violemos. ale 2 de julho de 1813.

Efino historico que as tropa portUgUesas sediadas na Bahía. sob o comando

do General Madeira de Mello. não reconhecWn 2. nossa procla.mação de independencia. Foi

necessano combaté..las. de modo heróico, dunune quase um ano O Brasil não contaVL

ainda.. com exercito organizados. ICDdo de recorrer II chefes miIiwes estrangeiros. que. com

as forças II1ÜiWeS brasileiras de terra e mar. cercaram as trOPas ponuguesas ate sua rendição

iinal. em 2 de julho de 1823.

Na verdade. foram os bmanos que remtinun ao donuruo ponugues. nws

br.tVm1eOte. e confenram toàa a glória ao chatnado Exercno Libertador.

Figuras heróicas se rcveiarml. áurame os comblIeS. as mulheres Maria

Quitéria e Joana. Angélica. o corneteiro Luiz Lopes. Joio" das BotaS e tamIS outraS

persooa.iidades que enga1aIwn a galeria dos herDis bruiJeiros.

Aquilo que se concmizou.. no resto do Pais. com a grno do lpiruga, a

Bahia leve de consolidar com o sangue dos nossos avós monos na guerra.

Sendo de comemol'3Çio local. c 2 de Julho e a maior Íestl CIVica com

participação do povo. em nosso ~aís.

E o lÜa da Ind<pendência da Bahia - e a consolidação da lndependenCl& do

Brasil dai este fatO histórico u.ltrapassar as ftomeiras estaduais e re~olW.S

Na verdade. nesta dZ12.. o Bruil de libenou do jugo ponuguês.

Dal o povo baiano ceJelmIr o 2 de julho como Dia da lJldependência da Bahia.

Mas tal fino histàrico ultrapassa. e muita. as: fromeiras estaduais e regionais. Nessa sIoriosa

data. afinal o Bruil foi lfoenado àetinitivameme do jugo ponugues,

Ponamo. por dever de justiça ClViCL há que se celebrar o :. de julho. em lodo

o território bruileiro. Nesse dia. em \823. consolidou·... veIdadeirameme. a noua

independéncia poliria: consumou-se: nossa lioenaçio. Esse fato histórico precisa ser

conhecido. reverenciado e comemorado. não apenas pelos baW1oS. mas por todos os

bruileiro.,

A proposta deste Projeto de Lei VlSa.. a.smn. preeociler uma imponante e

injusta Lacuna. no nosso calendirio civico. Nlo se trItl de criar um ieriado nacional. mas sim.

uma data histórica nacional. justa ! oportUDL que. cenameme.. fui com que os bJuileiros

não apenas conheçam.. reverenClem e comemomn a data de nossa libenaçi.o nadam mas

sooretlJào rdlitam sobre ídeais: e concenos âe ináepenóincta e de liberuçio. Se a

lOdependencia conduz a autononua. a iibertaçio cooàuz á soberama e a liberdade.

\ ';,.siJ. d..S~em 29 de Abril de 1999

~"\., . N

DopuU/do u"RSI~~'citoZ '
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 782, DE 1999

Nos teImos do art. 119, "caput", I e § 10, do Regimento

lnterno da Câmara dos Deputados, a Sr. Presidenta determinou a abertura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de pr1IZO para

apresentação de emendas ao projeto, a partir de 23 de junho de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 30 de junho de 1999
,"-

CarlaROdri~mdeiros
Secretária

I . RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe. de amona do illlSll"e Deputado
Ursicmo QueIroz. objetiva insntuír no calendário civico nacional a data história
de 2 de julho como o "Dia da Libertação do Brasil". em alusão ao falO histórico
da expulsão definitiva dos ponugueses do solo pénio no processo de nossa
emancipação politica.

Na justificzçãc de sua proposição legislativa. o nobre
Deputado faz a seguinte consideração: "._há '1UIt SI! cttlltbrtlr o 2 dlt julho, Itllf
todo o tmitário naCÍDIIJÚ. NItSU iÜII, I!Ift 1823, cOlUDÜdtHl-u,

vmi4dltil'llllflt1ltlt, a nossa indq1ltndincia po/fIica...Essl! fato histárico pndsa

Sltr conhecido, rl!l'ltrltnciado e comtmDrtldo, não apltnllS pl!los baianos, mas
por todos os brasültiros. "

Mais adiante. ele ressalta que "não SI! trata dI! criar um
[mado nacional. mas sim. uma data histárica nacionaL jUlila e oporruna quo.
cmamttnte, fará com qult os brasildros não apmas conhltÇam. rltVlt1'ltJlcilt/1llt
comltmoTltm a data 'dl! nossa llbmaçiio nacionaL mos sobrlttlldo rltjlitam
sobrl! idltBis e concdtos de indttpendincia I! de !ibmação. "

o projeto foi distribuido as Comissões de Educação.
Cultura e Desporto e de COlJS!ituição e Justica e de Redação. confOtlDe
determina o ar!. 14. meiso Ir do RegJllIeDto Interno desta Casa Legislativa

A esta Comissão cabe a análise e o pronunciamento sobre
os aspectos de mérito educativo e cultural do referido projeto. :-lão foram
oferecidas emendas, no prazo regimental.

Eo Relatório.

fi - VOTO no RELATOR

A instituição de datas civico-comemorativas é um
mstrumeDto possibilitador da COnstrUção de nossa identidade historiceH:u1tura1.
A própria Consmuição de 1988 detetmina. em seu art. ::15. § 1°. que a lei

dispora sobre a flXaÇão de datas cometnoraovas de alta significação para os
diferenu:s segmentos étnicos ttacionais.

Essa proposição legislativa vem ao encontro desse preceito
constitucional ao instituir a data 02 de julbo como "Dia da Libertação do Brasil".

Ao conttário do que é veiculado pelos livros didiIicos de
História, respaldados ainda em uma Historiografia de matriz posiúvisla, que
primou pelo relato dos JlI3IIdcs feitos dos "hetóis" nacionais, o processo de _

independência politica nio se deu de forma pacífica e conciliatória. MIIÍlO pelo
conmirio: em algumas províncias do Imperio iBahia. Pará. Piauí e Paraíba),
bouve lota em prol de nossa libertação do Jugo colonial lusnano. com efetiva
participação popular. •.

Vejamos a abalizada optttião de alguns historiadores sobre
esse fato ÍUstonco. tão pouco conheCldo da mlUona dos brasileiros:

"A historiografia rradidontú tttnr.
quase sl!mprit, minimizado o fHlPttl dtlSmlpltllhado pttla
vertúuIItira insurmçJio fJOPflitlr nas ÚItIIS pttllI
llldttpmdincia no nordesrit, procurando salittntar apDIIIS

a ação das tropas miIitartIS 1/ da ajuda ingitlSa.
Na "'!rtiade, não somttnre na Bahia.

mas em quOSIt toda a árltlJ nortiltSlinll, a p4TlicipaçãD do
povo em armas e disposro a ItnjnnlJJr abttnarrtatu llS
guarnições pOnugul!S1lS qUI! SI! opunham illibmJtçiio do
país [IJi dttcisíva na ~'itória sIJbre os rttprltS_1tS do
colonialismo Úlsimno. A ausincia praticamltlflt! tortll de
11m exird10 brasi/dro tstrutllrado e trltinado, qUI! /lfldtlSslt
mfrenurr as tropas rltinóis esraCÍDlladllS lt/1I voirios potrtDS

do tmirório, dl!Í:CDu nllS mãos do povo a rartt[a de 14J1idar
essa rtISÍStincia, conlJJndo apmlls com a ajutlll dlt U_
marinha imprtWisada à pTllSSfL " 'MENDES nJNlOR. Antmuo.

RONCAR!. LUIZ. MARANHÃO. RJcanio. Bruil Binória- , .."mo.
::: eà•• SP: BrasÚtetlSe. p. 158)

Os omanos 1= arduamente para expulsar
definitivamente as forças lusitanas sob o comando do General Madeira de Melo
em 02 de julbo de 1823. quase um ano postenor ao "Grito do ipiranga". de D.
Pedto. em 07 de setembro de 182:. :--lessa luta. metecem destaqUe os names de
pessoas comuns. que !IV= parncipação amante nessa guerra de liberTaç&l
nacional. a exemplo de ~lana Qwtena LUIZ Lopes. João das BotaS e. sobretudo.
a Soror Joana Angélica Como madre supenora do Convento de ~ossa Senhora
da ConceIção. JOlll\3 Angélica unpediu que as tropas portUguesas mvadissem o
mOSteiro. onde estavam refugtados vários brasileiros e. por esse atO de bravura.
sacrificou sua propria VIda

AInda hOJe. na Bahia essa data e comemorada e jã faz pllIte
do calendário cuitural desse estado. EprecISo. portanto. que esse importante fato
historico se.,,! elevado a categona de data nacIOnal e ao conhecunento de todos
os brasüeiros.

Ás vesperas das comemorações alUSIVas ao \' Centenário do
Descobnmento do Brasil. nada mais oporruno do que reconhecer a importância
de nossa Historill' através da instituição de datas civicas que possibilitem.
realmente. o resgate de nossa meDIoria

Face ao exposto. emitimos parecer favoravel a presente
propOSIção.

<>
Sala da COIlJlSsão. em 3 de"""""'; 'de J999.

) /
11çt.lA/~

Deputado ~ORBER1'O TE1XEIRÀ
Relato~

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comlssáo de Educacão. Cultura e Desporto. em
reunião ordinária reallzaaa hoje. aprovou. unammemente. o Projeto de Lei nO
782/99. nos termos do parecer do Relator. Deputad(' Noroerto Teixeira. O
Deoutado Eurico Miranda aoresentou voto em seoarado.

. Estivera; " presentes os Senhores Deputados Maria
Elvira. Presidenta: Celclta Pinheiro e Marisa Serra,lo Vice-Presldentas: Agnelo
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Queiroz. Alila Lira. Gastão Vieira. João Matos. Jonival Lucas Júnior. José Melo.
Nelson Marchezan. Nilson Pinto. Norberto Teixeira. Osvaldo Biolchi. Oliveira Filho
e Pedro Wilson.

Sala da Comissão. em 3 de novembro de 1999

1./ ..

_ Oep\!tado JÇlsé""Melo
. Presldentll;:ini exerclcio.--------.

VOTO DO DEPUTADO EURICO MIRANDA

AdemaiS. em que pese as reações localizadas de
resistência de portugueses em algumas provínCias. tal fato não
adquiriu uma dimensão hlStôrlca que Justifiq~e a Inclusão oesta data
no calendário nacional.

No momento em que se aproximam as
comemorações alUSivas ao V CentenáriO do Descobnmento do BrasiL
aoesar das contestações oas mlnonas étnicas. repnasentadas
sobretudo pelos segmentos Indigena e afro-brasileiro. é preciso não
esquecer a importãncla da etnia portuguesa em nossa formação
cultural. Graças aos colonizadores fUlstanos. constituímos. hoje. um
País de dimensões contmentals. ligado pelas raízes ibéricas e pelo
idioma português.

O Sete de Setembro é a nossa data maior.
Comemoremo-Ia sem preconceitos e regionalismos. em nome de
nossa identidade naclona/.

de 1999.
Neste sentido. votamos pela rejeição do PL nO 782.

A proposição legislativa em análise objetiva
instituir o dia 2 de julho como "Dia oa Libertação do BrasIl'.
referenciando o fato histónco da expulsào dos portugueses do
temtório nacional. no processo das guerras de independência do País
(1822-1823).

de 1999.
Sala da Comissão.? em:' de~~4'!'

Em que pese as nobres Intenções do ilustre
Deputado Urslcmo Queiroz. pretendemos. através deste voto. fazer
as segumtes considerações.

O estabelecimento de datas comemorativas e
efemérides naCionais nào se deve processar oela via legislativa. Elas
são fruto da tradição cultura/. geralmente emaasadas em fatos
históricos de releváncla para todo o País.

Embora a data de 2 de Julho seja festivamente
comemorada no Estado da Bahia. não se oode. a pretexto disso.
torná-Ia uma data nacional. em detrimento oe um dia Já consagrado
no calenoáno cívico-nacional.

o Sete Je Setemoro e a cata 'TIalor ca
naclonaÍldaoe braSileira. OOIS marcou o fím oos laços colOniaiS oue
orendiam o Brasil á Metrooole oortuguesa. Essa oata se eqUloara ao
04 oe Julho oos norte-americanos. em oue se comemora a
moependêncla dos Estaoos Unidos. e ao 14 oe Julho. que assmaia o
fim 00 Antigo Regime e micio da Revolução Francesa. que tantas
conseqüências trouxe ao mundo ocidental.

Sob a ótica da História. é precIso lembrar que o
nosso processo de independência política foi obra. também. de um
Príncipe português. que colocou em riSCO suas pretens5es
monárqUicas. para aliar-se aos brasileiros que Queriam se libertar da
Coroa Portuguesa. Inlciaimente. D. João VI e. posteriormente. seu
filho - D. Pedro 1- tIVeram um oapel conSiderável nesse contexto.

A vinda da família real portuguesa para o Brasil.
capitaneada por D. João VI. trouxe múmeras contribUições sociais.
políticas. econômicas e culturaiS para a ex-colônia. A abertura dos
portos brasileiros às naçôes amigas (1808) e a elevação do Brasil á
categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves (1815) são fatos que
prenunciam a Independência que se concretizaria com o "Grito do
Ipiranga". em 7 de setembro de 1822. Com esse gesto. D. Pedro I
mostrou o quanto amava o Brasil. mesmo sendo ele de origem
lusitana.

A independênCia do Brasil se deu. de modo geral.
pacificamente. sem oerramamento de sangue e sem lutas Intemas.
que poderiam colocar em riSCO à integridade temtorlal do País. Aliás.
devemos muito aos portugueses e à postura de nosso primeiro
imperador que. com sua ooíítica Interna.E! externa. conseguiu uma
façanha Inédita· na História: tomar.: independente a ex-colônia
portuguesa. mantendo nossa unidade terntorial e cultural sem
fragmentá-Ia. evitanoo-se o que ocorreu:na América Espanhola. que
se dividiu em inúmeras reoúblicas. .

eJ'·~ ~,

/~-""""C..-r:-~~,",,~V

Deputado EURICO MIRANDA

PROJETO DE LEI
N~ 785-A, DE 1999
( Do Sr. l..lJiratan Aguiar I

Dispõe sobre a dispensa oe expedIção de precatórios aos oagamentos oe
obrigações de pequeno valor pela Fazenoa Federal Estadual e MUniCipal

rÁs COMISSÓES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART 54). E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO - ART 24. 111

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Projetos apensados: PL's n's 1.442199 e 860199

11I "Na Comissão de Finanças e Tributação.
- termo de recebimento de emendas
" parecer do Relator
- SUbStitUtiVO oferecIdo pelo Relator
- termo de recebimento de emendas ao subStitUtiVO
- parecer da Comissão
- substitutivo aootado pela Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Indepenoem da expedição de precatonos os
pagamerltos devidos pela Fazenda Federal. Estadual ou Municipal. quando de
pequeno valor e decorrente de sentença JudiCial transijada em julgado.

Art. 2' ConSidera-se de, peaueno valor o pagamento que
não ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais prevista no art. 3°. I, da Lei n"
9.099195.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

Urge a necessidade de regulamentaçllo do nóvel § 3°, do

art. 100, da Constituição Federal, que retirou da obrigatoriedade de expedição de

precatórios aquelas decisões judiciais transitadas em julgado contra a Fazenda

Federal, Estadual ou Municipal quando de "pequeno valor".

Compatível com essa regulamentação será a definição de

pequeno valor que se pode encontrar n~ .Lei n~ 9.099195,. q~ e,.~bel~~U os
critérios e a alçada dos Juizados EspeCJ31s, cUJo escopo mclul a SImplICidade,

economia processual e celeridade.

Essa solução parece mais consentãnea com a d'JSI)ellsa

constitucional dos precatórios, escapando da fixação de valor numérico

especifico _ art. 128 da Lei n° 8.213191 - e admitindo sue flexibilização

automática com eventual variação do parâmetro uliUzado.

n - do lUSer onde a obrlga.çio deva lIe1" satia1'eita;
m _ do domid1io dQ autor ou do Jocal do ato ourato, Dal eç6ea

JlIID~ de dmo de qUII1quer D&tureZL _

Pa1igrafo \iDb:o. Em.~bi~ poderi. a açio ler pro
poIta no foro previatD no UICIIO I deate artigo.

~I1
Do Juiz, dOi CoDeiliadoru e dOi Juizes Leigos

Art. 5' O Juiz dirigirá o ptOCeIIO com liberdade parade~'
nllrasprovaaleRlll~az;idu.paraapreciá:laa e para dar elIpec1al
valor u regras de espenlDcia comum ou Uc:Dica.

Art. 6' OJPiz.Wrt&riemcadaeaaoadecidoquereputarxom.
juata. equi.nime. atendendo ao3 tina IOCiIÚl da.lei e b exiginciaa do
bom comum.

Art. 7' O. conciliodono e J_lei..,. aio ausiliarh da JUJti·
ça., ncrutatioa, f» prlsnmcI, prefal"eIltemellte. entre. OI hec:harái&em
direito, e ot Hpndoa. entre adVOpdol com mais d. ciDc:o IIDOII d.
uporlênci..

PariJrüb únial. O.J_leip fioario impeclídoa do__a
odvooacia perante OI Jui<adoo Elpec;.la, enljUJIllo no _ponho
do auaa funçlSu.

Contando com o prestigioso apoio dos nobres colegas,

Invoco, ainda, seus ilustrados suprimentos para o aperfeiçoamento desta

proposta.

!. CI li r( .....
Sala das Sessões, em 7 de

~
Deputado UBIRATAN AGUIAR

de 1999.

&çaom
DuPartoa

Art. ll' Nio poderio ..,.p_, no procoaao inatituído por _ta
lei, o iDcaP'S, o pruo, u penou jurfdicu de direito púbUco, as
__pdhllcu do. Uniio, • mana Calida e°Inaolvont.t cirilo

f l' Somenteu_lloituc:a__odmitiduapro
por ação perante o Juizado Eapecial, ucIu1doo .. c:eAÍoWioa d.
cIiroilo do _jmfdieaa.

§ 2' O maior de dezoito anol poder' ••r autor, ind.
pondontanlanta de~ inclUllÍve para fina ele conciliação.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELO AUTOR

cAP1TuLon
Dos Juizados Especiais Cíveis

Seção I
Da Competência

Art. 3~ O Juizado Especial Cível tem competência para conci
líação, procesao ejulgll!lle!lto das caWlall eiveis de menor compluida
de, lUIlIim consideradas:

I - as causas cujo valornão exceda a quarenta vazei o.lIÜrio
núnimo;

II - as enumeradas no art. 275, ÚlcÍIo lI, do C6dígo de Pr0ces
so Civil;

m - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações JlOIIII'!IIB6riu sobre bens imóveis de nlor nio

excedente ao fixado no inciso I date artigo.

§ l' Compete\a~Juizado Especial pronwvar a eucução:
I - dos RUI julgados;
II - dos fltuloll executivos extrajudiciais, no valor de até qua

renta vezes li salário mfnimo, observado o dispollto no § l' do art. Bt
dutalei.

§ 2' Ficam exclUidas da competência de Juizado Especial as
caW181 de natureza alimentar, falimentar, JiKal e de intereIH da
Fazenda Pdblica, e tamb6m a relativa a acidentei de trab8lho, a
resídUOl e ao eetad.o e capacicbuie da peIICld, linda que de cunho
patrimonial.

§ 3" Aopção pelo procedimento previsto nesta lei importará em
renúncia ao crédito~ ao limite estabelecido 1leIte artiiO,
excetuada a hip6teH de conciliaçio.

Art. 42 É competente, pllrll a causu previatu nelta lei, o
Juisadodo foro:

I - do domicfIio do réu ou. a critério do autor, do Ioc.l oode
aquele exerça atividades profiseionaill ou econ6micu ou murtenha
estabelecimento, filial, aPncia. SUI:IJZ'I1l1 ou ellCrit6rio;

LEI NO 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dispõe sobre o valor do salário minimo, allera disposilivos das Leis nO 8.212 e
nQ 8.213, ambas de 24 deju(ho de 1991, e dá outras providincias.

O PRES1DENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. i". Em 1° de maio de 1995. após a aplicação do reajuste previsto no § 3" do
art. 29 da Lei nO 6.880. de 27 de maio de 1994. sobre o valor de RiS 70.00 (setenta
reais), o salário mínimo será elevado para R$ 100.00 (cem reais). a titulo de
aumento real.

§ 1°. Em virtude do disposto no caput. a oartir de 1" de maio de 1995. o valor
diário do salário minimo corresponderá a RiS 3.33 (três reais e trinta e três
centavos) e o seu valor horário a R$ 0.45 (quarenta e cinco centavos).

§ 2°. O percentual lie aumento real referido no caput aplJca·se. Igualmente. aos
benefícios mantidos pela Previliéncia SOCial nos termos da Lei n" 6.213. de 24 de
julho de 1991. bem como aos valores expressos em cruzelfos nas Leis nOs 8.212 e
8.213. ambas de 24 de julho de 1991. sem prejuízo dos reajustes de que tratam o §
3° do art. 21 e os §§ 3° e 4° do art. 29 da Le. nO 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 2". A Lei n° 8.212. de 2~ de Julho de 1991. passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 12 .
§ 4", O aposent.ado pelO RegIme Geral de Prevjdênciti SOCial (RGPS) que estíver
exercendO Ou que voltar a exercer ativlcade abrangida por este regime e segurado
obrigatóriO em relação a essa atividade. fialndo sujeito âs contnbuíções de que tri!llta
eltli Jei. para fins de custeio dia seguridade Social. ...

Art:"20:"'A"~~~i~b~i'Çã~"d~'~~p~~g~d~:"í'~~f~síve odoméstico. eado trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu
q/átio-de-ccn1ril>uicio mensal, <te fonna não cumulativa. observado o disposto no
art. 28, de acordo com a seguinte tabela:
Salário de C<lntribui~o Alíquota em %
atá RS 249.00 8,00
de RS 249.81 até RS 416.30 9.00
de RS 416,31 até RS 835,90 11,00

Art. 29 .
5 9". O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral de
l"revi<line\a Socilll (RGPS). que estlVer exercendo ou que vollar a exercer atividade
.mangida por este regime e sujeita a saiárío-blse. deveril enquadI1lr-se na ciasse
CUjo vaJor seja o mais próXimo do valor de sua remuneração.
........................................................................
Art.31 .
5 .... Entonde-.. corno cas.1o d. mão-de-obra a colocação à disposiçia do
c:ontnI!lInte. em suas dependência. ou nas de terceiros. de segurados que 11lIlizam
serviços contínuos relaCJOnados direta ou indiretamente com a. ativi~ nonnais
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da empresa. taIs como construcão cIvil. limpeza e conservacão. manutencão.
vigílânda e outros. mdependentemi:mte da natureza e da forma de éontratação.

§ 36
. A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente sera elidida se for

comprovado pelo executar o recolhimento previo das COntribuicões inCidentes sobre a
remuneração dos segurados incluida em nota fiscal ou fatl.lra correspondente aos
serviços executados. quando da qUitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4° Para efeito do paragrafo anterior. o cedente da mâo-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e gUia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora
de serviço, devendo esta eXigir do executor. quando da quitação da nota fiscal ou
fatura. cópia autenticaaa da gUla de recolhimento quítada e respectiva folha de
pagamento.

P:rt::;i5~··::::::·.~::::·.~:~.::'.:·.~ ::::~:~:::::'.::'.~'.~::::' .
§ 1'. !'lo caso de segurado empresário ou autõnomo e equiparados. o direito de a
Segundade Social apurar e constituír seus créditos, .para fins de comprovacão do
exercício de atividade. para obtenção de beneficios, extingue-se em 30 (trinta) anos.
§ 20. Para a apuração e constituição dos crêditas a que se refere o par.::igrafo antenor.
a Seguridade SOCIal utilizam como base de incidênCia o valor da média aritmética
simples dos 36 (tnnta e Sei~) últimos salários~de--contribuiçãodo segurado.
§ 3°, No caso de Inaenlzaçao para fins de contagem reciproca de que tratam os arts.
94 e 99 da Lei nD 8.213, de 24 de Julho de 1991. a base de InCidência será a
remuneração sobre a Qual incidem as contribuições para o regime específico de
previdênCia soclsl a cue estiver filiado o interessado. conforme disDuser o
regulamemo. observado o limite mâximo previsto no art. 28 desta lei.

Art~; =. eXlgide CertIdão Neça.:;'Ja je Debite ::\;:)\ &~~eclda oelo :rgão
comoetente nos seguIntes casos

§·5~'.6 prazo d~'~'~i;d~de aa Certldâo N~gatrva de DébltCiCI\,D) é ae 6 isels'l meses
contados da data de sua emissão.

§ ao No caso de parcelamento. a Certidão Negativa de Debito (CND) somenté sera
emrtlda mediante a apresentaçâo de garantIa. ressalvaoa a hipótese prevista na
alínea a do inCISO I deste artIgo

Art. 71 .
Parágrafo único. Serâ cabivel a concessão de liminar nas ações resclsónas e
revIsional. para susoender a execução do Julgado rescmdenoo ou revisando. em caso
de fraude ou erro matenal comprovaoo

Art. 89. "S~~~~t~"'p~d~~"'~'~;"~~~tlt~ida ou comoensaoa contribuição para a
Segundade SOCial arrecadada pela Instituto Nacional do Seguro SOCIal (INSS) na
hlpatese de pagamento ou recolhimento lnoevldo.
§ 1°. Admltir-se-â apenas a restituição ou a compensação de contribuição a cargo da
empresa. recolhida ao InstItuto Naetonal do Seguro Soclei (INSS). que. por su~

natureza. não tenha sido transferida ao custo de bem ou serviço oferecido a
sociedade.
§ 2°. Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas
pejo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). valor decorrente das parcelas
referidas nas alineas a. b e c do paragrafo ÚniCO do an, 11 desta lei. .
§ 3°. Em qualquer caso. a compensação não poderá ser superior a 25% (vinte e
Cinco por cento) do valor a ser recolhido em cada competência. ~ ..
§ 4°. Na hipótese de recolhimento indevido. as contnbuiçães serao restitUidas ou
compensadas atualizadas monetanamente.
§ 5°. Observado o disposto no § 3°. o saldo remanescente em favor do contribuinte.
que não comporte comoensação de uma só vez. será atualizado monetanameme..
§ 6°, A atualização monetana de que tratam os §§ 4° e 5° deste artigo observara os
mesmos cntenas utilizadOs na cobrança da própria contnbui~o.

§ 7°. Não sem permitida ao beneficiário a antecipação do pagamento de
contribUiçóes para efeito de recebimento de beneficios."

Art. 3°. A Lei nO B.213. de 24 de julho de 1991. passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 11 ...
§ 3D

. o aposentado pelo Regime Geral de PrevidênCia SocIal (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obngatóno em relação a essa atiVidade, ficando SUjeito ás contlibuições de que tra~a

a Lei nO 8.212. de 24 de Julho de 1991, para fins de custeio da Segundade SoCial

Art. 16.
I • o cónJuge. a companheIra. o comoanneiro e o filho não emancipado. de qualquer
condIção, menor de 21 (vinte e um) anos ou invàlido;

til - o Irmão não emanCipado. de qualquer condição. menor ce 21 (vmte e um) anos
ou Jnválido.

Art. 16. . .. . .. ..
§ 1° Somente poderão benefu::iar-se do auxílio~acldente cs segurados lr:cliJidos nos
Incisos l. VI e VII do art 11 desta leI
§ 2°. O aposentado pelo RegIme Geral de PrevldimCla Social (RGPS) que
permanecer em atividade sujeita a este regime. ou a ela retomar. não fará juS a
prestação alguma da Previdência Social em decorrênCIa do exercida dessa
atiVidade. exceto ao salârio·familia. á reabilitação profiSSional e ao auxíllo·acid~nte.

quando empregado.

Art. 2B. O valor do benefício de prestacão contmuada. mciusive o regIdo por norma
especial e o decorrente àe aCIdente' 00 trabalho. exceto o salário·familia e o
salârio-matemldade, será calCulado com base no saláno--de-beneficio.

Art"·3~:"··N~··cií;;;I~··d~··~~i~~·d~·~~~d~·~~~~;1 do benefiCIO. mclusive o decorrente de
aCidente do trabalho. serão computados:
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso. os salâríos-dfroCOntribuição
referentes aos meses de contribuições devidas. :ainda que não recolhidas pela
empresa, sem prejuizo da respectlva cobrança e da apiicação das penalidades
cabíveIS:
11 para os demais segurados. somerite serão computadoS os
sallirios-de..contribuicáo referentes aos meses ···de contribuições efetivamente
recolhidas, . ~

Art. 43. ...........................•....................
§ 1°. Concluindo a períCIa médica Iniciai pela eXIstênc:a de IncacaClcade total e
definitiva para o trabalho. a aposentadona por Invalidez sera aevlca,

Art. 44 A aposentadOria por invalidez. inClusive a decorrente de aCIdente do
trabalho. consistírâ numa renda mensal corresoondente a 100% (cem por cento' do
salário-de--beneficro. observado o disposto na' Seção 11I eSDe~lalmente no art. 33
desta lei.
................................ " ... , ...... "

Art. 48. A aposemadona por loade será deVida ao segurado que. cumpnda ta
carêncIa exigida nesta lei. completar 65 (sessenta e ClnCOI anos ae Idaae. se homem
e 60 (sessenta). se mulher.
§ 1°, Os limites fixados no caput são reouzidos para 60 (sessenta) e 55 (Cinqüenta e
cinco) anos no caso dos que exercem atividades rurais, exceto 05 empresàrios,
respectivamente homens e mulheres. referídos na alínea a dos inCISOS I e IV e nos
incisos VI • VII do art. 11 desta lei.
§ 20. Pari:'! os efeitos do disposto no parágrafo antenor. o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercíCio de atividade rural. ainda Que de forma descontínua. no
período Imediatamente antenor ao reQuenmento do benefiCIO por tempo igual ao
número de meSes de contnbulço1o correspondente à carencI3 co benefiCio
pretendído.

Art. 55. . .
111· o tempo de contribuição efetuada como seguraao faCUltatIvo.

Art. 57. A aposentadona espeCial será deVida. uma vez cumonda a carênCia exigida
nesta lei. ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condIções espeetals que
prejudiquem a saude ou a Integndade fisica. durante 15 (quinze}. 20 (vInte, ou 25
(vinte e Clncol anos. conforme dispuser a lei.

§ 1° ;. a:osemaco;:a esoec,aj o.:serva::: : :::S:JOS!C r: a:-: 33 aes~a le1 ::~nsls:;:-a

":.lma ~e1"lC2 mensal eC:':lvaJe!1!~ ;:: ~ :::,~ :'E~ ::::;." Ce'"i:OI ::: sal.!ino~ae~benafjcl:

§ 3° :. concessão ca ;:;cosentad::lna esoeCISI ceoence~a de comprovação oslo
seguraao cerante c Instituto NaCional co SeQu:"c Soc:at (INSS) do tempo 02 trabalho
permanente. não ocasionai nem mterrrutsme. em CO:'ldlcõeS espeCiaiS Que
prejudiouem a saúde ou a integndade física, CL::rante o penodo rrlinlmo fixaoo ,
§ 4°. O segurado devem comprovar. além do tempo de trabalho. excoslção aos
agentes ncc:lVOS ouimlco!:. fisicos. blOlógu:os O:.J associação de agentes pre~udlclals a
saúde ou ti lntegndade fisica pelo periocc eO'.J!valente ao eXigido cara;; =:;.r:cessão
do beneficio
§ 5°, O tempo de trabalho exercIdo sob condlcões eSDe~lalS que sejam ou venham a
ser conslceradas prejudICiais à saúde ou â lntegndaae fislC2 sem somaco 2pOS 2
respeCllv2 c:>nve~ão ac tempo de traoamc ex~:"c:co em atividade cornurr. ~e;:.J;:c

cnténos estabeleCidos pelo Minlsténo da Prevldéncl2 e .A.ssIstê~CI2 SOCial p2ra e;e!tc
de concessão de qualauer beneficiO,
§ 6° E vedado ao segurado aposentado. nos termos deste artIgo cC'mnuar""=
exercic:o ce atividade ou ooeraç:ões oue c sUjeItem acs 2gentp.5 nocIvos conS'l.an:es
da relação refenda no art. S8 desta leI

h. • •• ".".

Art. 61. O auxího-daenca. mciuSlve o decorrente oe ac!cente jo trabalho conSIstIra
numa renda mensal 'correspondente a 91%: (novema e um por cente} do
salario-ae-beneficlo observaco o olsoasto na Secão 11l escecralmente no ano 33
desta leI. -

Art. 75. O valor ·m~n.sal da pe~~ão p~; ~~ne, mcluslVe a decorrente de acídeme do
trabalho. conslstirã numa renda mensal corresponaente a 100% (cem por cento) do
salário-ce-beneficio, observado o diSPOS!O na Seçâo 111. espeCialmente no art 33
desta lei

Art':·77····A·p~~~ã~·~~~·_~Qrt~ ...h~~·~nac mEIS de um pensloOiSt2. será rateada entre
todos em oane íguals,
§ 1° Reverterá em favor Cios demaIS a pane Ci!!oueie cUJo dIreitO a oensão cess2~

§ 2°. A oane indiViduai da pensão extrnºue~.se

I - pela morte do pensloOlsta:
11 .. para o filho. a pessoa a ele eoulparada cu o innão de ambos os sexos oela
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de Idade. salvo se for Inválido.
111 .. para o pensionista Inválido, pela cessacão da invalidez.
§ 3°. Com a extinção da parte do úitlmo penSIonista a pensão extinguir·s~á.

Art..·86~"O·~~~iii~~dd·~~t~··~·~·;.ã·,;;·~~~~jd'~·.··~omo indenização. ao segurado quando.
após a consolidação das lesões decorrentes ae aetdente de qualquer natureza que
impliquem em redução da capacídade funCIonai
§ 1°. O auxilio-aCidente mensal e vitalíCiO correspondera a 50% (clnquenta por cento)
do salario~oe~beneficio ao segurado

Art. 101 C seguraco em 'º~~~"de ~~~·i·i;o.aoenca. Boosentadona por Invalidez e o
pensloOlsta Invalido estão obngados sob pena de suspensão do benefiCIO. a
submeter·se a eXame médico a cargo da PreVloenCla Social. processo de reabllitaçãc
profiSSional por ela presento e custeado, e tratamento alspensado gratultameme.
exceto o arúrglco e a transfusão de sangue. que são facultatiVOs.

Art. 124.

11 • mais ae uma apcsent2á~na

IV ~ salano·matemldaae e auxiiro-àoenca'
V - mais de um auxijiO~acldente; .
VI - mais· de uma pensão deIxada por cãnJuge ou comoannelro ressalvado o direito
de opção pela maís vantajosa.
Parágrafo único, E vedado o recebimento conjunto 00 seguro-desemprego com
qualquer beneficio de prestação continuada da Previdéno3 Socm!. exceto pensão por
morte ou auxilio-acidente,

Art. 128. As demandas JudiciaiS que tiverem por objeto as Questões reguladas nesta
lei e cUJo valor da execucão. por autor. não for supenor a RS 4,988.57 (quatro mil.
novecentos e oítenta e Óltc reais e Cinqüenta e sete centavos), serão Isentas de
pagamento de custas e quítadas imediatamente. não se lhes aplicando o Clisposto
nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civii



59198 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Art. ~42. F2rl o segurado Insento na ?revloêr:cla Sac:a, Jrbana. até 24 ce Julho de
~S9~. bem cerne p8ta c traoaihacor e o em:Jregi!lcol' r..:ral c~tlen~s pela PrevlOénCia.
SocIal Rurll. a carência das acosentaocnas oor 102Ce: cor tempo De serviço e
e!peCIBI ocececerá i segulr:te tabela. levanoo--se em c:n.! c ano erTI Que o segurado
Implememou todas as cencu;:6es necessânas ã cotenção co oenefiClc'
Ano del.mpiementaçio Meles dR' Contribuiçio

da. condições .xigldo.

199': 50 meses
1992 60 m••••
1993 66 m.'.'
1994 72 m....
1995 78 meses
1996 90 meses
~ B9i 95 meses
1996 102 m••••
·999 10a meSES
2000 ~ 14 m••••
2001 ~20 meses
2002 126 m••••
2003 ~32 m••••
2004 138 m••••
2006 144 m.'"
2006 150 m••••
2007 156 m••e.
2008 162 m••e.
2009 168 m••••
2010 174 m••••
2011 180m••e.

Art. 1043. O trabllhador rural On! enquadraco como segurado obngBtóno no Regime
Gerjl de Prevloenc:a SOCIi!lL na ionna da alínea I CCS inCISOS J e íV'e nos InCISOS VI e
VII de In. 11 della lei. poae reauerer ap058ntldona Dor ioaae, no va/or ae 1 (um)
sll1i:rio mínimo. durante 1~ (qulnzel anes, centados a canlr ca data de vigênCia desta
Ili. à.loe QUe comprove o exerci~o de atividade rural. ainda que descontinua. no
c.nado Imediatamente .ntenor :ao reauenmento co benefiCIO. em número de meses
Icinucos lá caritnCla co retendo beneficio."

Art. 4D
• CS §§ "C e:::::: e"': -~ os _:."': :.eee ::E 2'" :: ....::-:ro::la '"993 cassa:r. oS

•J :go:'a'" ~:i.: a s9gt.:!~:9 :,e:a;ã::r

§ ~ll ;.. macrm;ó&nC;1iI :c contrata:c :o~ referência acs Encargos ii1iOaJnlstas. fiscaiS
e comerculis mie ~:-ansfere á AC:i111!Slracâc :::ÜOllca Oi resoonSãOlilcade cor SE.J
plgamento. nem pocerá onerar o oOJeto aõ contrate Cio: resmnglr a regulanzação e :)
uso cal obrl! fi' edlfteaçóes, inCIUSlV& Del1lnte c registro ae ImóveiS
S 2~. A Adminis~racio Pública resccnce sOlidari.1iil!"i"leme com o contratado oeles
encargos creVloenc:Íinc5 result2lmes ela execução co ::r.ti'ato. nos ternos cc ano ::: ..
c; LI! nO 5,212. ce 24 ce julho ae 1951."

Art. e·. o Instituto Nac:onal Cio Seg"ro Soc:al ,INSS' iClciarà a can:r de SG
l,sessental dias e concll.:Ira no prazo oe até dOl5 6m::5, a contar as oata ca
publlcaÇlo cesta lei. orcg:"ama ce reVisão oa concessão e aa mailutenção aos
::enelicic. da PrevidêncIa Scciai. conceoldcs com base em temoo oe exercic:o ae
atividade r~ral a oanir da data oe vlgênc:a ca Le: nO 8 213 oe 24 de Julho oe 1991
a fim dé fazer dilígenc:as e apurar frauces t:':'egulartcaces e falhas eXiStentes

G 1° F;ca autorizado c I~!tituto NaCional da Seauro Soc:al f1NSSl oere 05 fins 00
oi'SpCSiO no caout oeste anloe. a efetuar ccrltra:a:ãc de cessesl Dor temoo
deterr.:lnaoo mediante contrato ce Iccação ce se..v:çcs até o ítmlte de 865
prestaoores de servlÇoo. pelo prazc os 24 ('.lIme e oua::c' meses, e a prorrogar em
atê ~e (oez:oito) meses as ::~ntratacões celecraaas c~::': :::ase no § ~c do 2rt. -:7 aa
Lei nO 8' e20. de 5 de Janeirc de 1993. para a consecução cos fins nele previstos.

§ 2°. Aplica-se o eisoosto nos §§:l0 e 4' do ano • ~ ca Lei ,,°8.620. oe 5 de janelrc
de 1993 às contratações oe oue trata este artlgc

Art. 6t!. No prazo ce 3C :trinta I dias a contar ca t,'lgênc:a cesta leI. c Poder
Execu::vo oromoverá a pUOilcação conSOlidada acs ~eX1OS das LeiS n's 8.212 e
8.213 ce 24 de Julho os ~ 991. e suas alterações =ostencres :-esselvaaas as
decorrente. aas meelda! orovlsónas em vigor.

Art. 7°. E.ta le: entra eer. vigor na cata ce .ua ouelicação

Ar!. 8'. Revogam-se °§ ~ Odo ano 6° e o § 1° do an 30 da Lei nO 8212. de 24 de
lulho ae 1991. e. ainda. o InClse IV do ano 16. a alínea a do Inciso 111 do ano 18 os
§§ 1° 2'. 3' e 4° de ano 28. o ano 30. o § 3° do ano 43. o § 2° do ano 60. os arts. 64
82. 83 85. os §§ 4° e 5° do art. 86. °parágrafo únlcc 00 art 118 e os arts 122 e
i 23 da Lei nC 8.213. ce 24 oe Julho oe 1991

Brasill2 :13 de abril oe -: 995 ~ -:4° da IncepencêncI8 e '" :7° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Palva

Remnoid Sleohanes

"LEGISLACÃO CITADA A-'i'EXAD.' PELA
COOlUlEl'ACÃO DE ESn1>OS LEGISLAm'OS - CeDI""

CONSTITUIÇÃO
DA

REP("J1LICA FEDERAUYA DO BRASIL
1988

TITLl..OIV
Da Organização das Poderes
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CAPÍTL'Lom
Do Poder JudiCIário

SEÇÃO I
Disposições GeraIs

............................................................................................................................
.tu!. 100 - A exceção dos creditas de natUreza alimenticia as pagamentos

devidas. pela Fazenda Federal Estadual ou MumclpaL em virtude de sentença
)udiClana far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresenlllÇio dos
precatórios e á conta dos creditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dolações orçamentárias e nos creditas adicionais abanas para este fim.

§ 1°E obrigaroria a inclusão. no orçamento das entidades de direito público, de
verba necessana ao pagamento de seus débitos constantes de precalórios judiciários.
apresentados are 1° de julho. data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o
pagamento are o finaI do exercício seguinte.

§ 2° As dotações orçamentárias e os credito. abanas serão consignados ao
Poder Judiciiino. recolhendo-se as importâncias respectivas á Iepartiçio competente.
cabendo ao Presidente do Tnouna! que proferir a deci.ão exeqüenda 'd=minar O
pagamento. segundo as possibilidades do depósito. e autonzar. a requerimento do
credor e exclUSIvamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência. o
seqüestro da quantia necessária á Satisfação do débito.

§ 3° O disposto no "capur" deste artigo, relativamente á expediçlo de
precatórios. não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de

Jjeqúeno \aWT que a :azenda Federal. E5taaual ou ~1Wl1':1Dai àeva iazer en: \'l1tUde de
semenÇ::J.JUGlclai tran5ltaàa em Julgaáo .

,. :- ; . ::,;'!'...~!CI'::O p~,a Emenda Cons{l(u:u;ma~ ,.' :0. .i.: :: :; ;'995

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

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

LEI :,\0 9.099. DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE OS JT..1ZADOS ESPECWS CIVEIS
E C~1lNAlS E DÁ ULJRAS PROVIDÊNCIAS.

. .

CAPml..OlI
Dos Juizados Especiais Civels

SEÇÃO I
Da Competência

.'\n.3 - O Juizado Especial Cível tem competêncIa para conciliaçio. processo e
Julgamento das causas ClVelS de menor complexidade. assim oonsideradas:

I - as causas cUJo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo:
11- as enmneradas no an. 275, inciso ll, do Código de Processo Civil;
m-a ação de despejo para uso próprio:
IV • as ações posses.órias sobre bens Imóveis de valor não excedente ao fixado

na mclSO 1deste artigo.
§ 1° Compete ao Juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados:
fi - dos titulas executivos eXlIlljudiciais. no vaiar de are quarenta vezes o

salário minimo. observado o disposto no § I° do ar!. 8 desta Lei.
§~ Ficam exciuidas da competência do Juizado Especial as causas de lIlIlUIeZa

alimentar. falimentar. fIScal e de interesse da Fazenda Pública. e taIIlbOm as relativas a
acidentes de trabalho. a residuos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de
cunho patrmlonial.

§ 3'- .-\ opção pelo orocedunemo previsto nesta Le: UlIponara em renilncià1ro
credno excedente ao lunne estabeleCido neste .rugo. excetuada a hipotese de
conciliação.

.......................................................................................................~ .
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f

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. c DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍ11JLOIV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 128 - As demandas judiciais que tiverem por objeto as questões reguladas
nesla Lei e cujo valor da execução. por autor. não for superior a RS 4.988,57 (quatro
mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos1, serão isentas de
pagamento de custas e quitadas imediatamente, não se lhes aplicando O disposto nos
artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil.

• Artigo com ndIlçào dada pela UI n D 9.032. d.281041/995•

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

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

PROJETO DE LEI N2 1.442, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Estabelece preferência dos créditos de na'l:ureza alimenticia
sobre os deaais de natureza diversa no regime dos precatórios.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 7a5, DE 1999. j

o Congresso NaCional decreta:

Art. 1" Os créditos de natureza alimentícia gozam de

preferência. sendo desvinculados os precatóríos da ordem cronológica dos

crédítos de natureza diversa

Art.2' Esta lei entra em vigor na data de sua pUblicação.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição que agora apresento tem como finalidade

tomar lei orientação jurisprudencial dos TribunaIS Superiores a respeito dOS

precatórios. disciplinados pelo art. 100 ila: Constituição Federal e peio art. 33 do

Ato das DispOSições Constitucionais Transrtóri~e

Há muito têm pairado dúvidas quanto à preferênCIa dada

aos créditos de natureza alimentícia em relação aos demais no tocante aos

pagamentos devidos pela Fazenda Pública. em VIrtude de sentença judiciária.

efetuados na ordem cronológica de apresentação dos precatórios.

Enquanto pequena parte da doutrina entende que o texto

constitucional determina a exclusão dos créditos de natureza alimentícia do

regime dos precatórios. a maior parte defende que a norma constituCional contida

nt7'art. 100 estabelece duas ordens de precatórios: a dos créditos de natureza

alimentar e a dos demais créditos. devendo a primeira ser satisfeita

preferencialmente.

Assim. com o objetivo de pór fim à contenda. entendemos

ser medida necessária e salutar tomar lei. regra já abarcada pelas Súmulas dos

Tribunais. no sentido de esclarecer que os créditos de natureza alimentícia

gozam de preferênCia sobre os demaIS e devem ser pnorilarlamente liquidados.

Todavia. entre eles. deve-se estabelecer a mesma ordem cronológica exigida

para os demais.

isto posto. entendendo que o projeto é justo e necessário.

contamos com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, e"\ de. "\

\ ~. ,
j-Y." I "'~'- ".... "oi'" .

Deputado Freire Júnior

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

rtTULOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTU1..0 III
Do Poder Judiciário

SEÇ.Ã.OI
Disposições Gerais

Art. 100. Aexceção dos creditos de natureza alimenticia. os pagamentos
devt<las pela Fazenda Federal Estadual ou ~unicipal. em virtude de sentença
judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentllÇilo dos
precatorios e il conta dos creditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos creditos adicionais abertos para este fim.

§ 1° E obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público,
de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários,
apresentados até 1° de julho. data em que terão atualizados seus valores. fazendo-se o
pagamento até o linal do exercicio seguinte.

§2° :Aos dotações orçamentárias e os creditos abenos serão consignados ao
Poder ludlC18nO. recolhendo-se as imponfulcias respectivas a repaníção competente.
cabendo ao PreSIdente do Tribunal que proferir a decisão exeqUenda detenninar o
pagamento. segundo as possibilidades do depôsito. e autorizar. a requerimento do ;;
credor e exciuslvamente para o caso de preterimento de seu direito de preced!ncia. o
seqüesrro da quantia necessária à satisfação do débito. •

§ 3° O disposto no "caput" deste artigo. relallVamente il expe<lição de
precalOrIOs. não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de I

pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou :'.1uniclpai deva fazer em virmde dé I
sentença judicial transitada em julgado.

* J 3" aCr(!.1cldo pela Em.enda Cun:wlucwna/ n" :1. JI! U :: :')I)X•

..................................................: , , , :: .

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTlTL'CIO:"AIS TRANSITÓRIAS

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar. o valor dos
precatorios judiciais pendentes de pagamento n. data da promulgação da Constiruição.
Incluido o remanescente de Juros e correção monetaria. podera ser pago em moeda
corrente. com arualização. em prestações anuais. iguais ~ sucessivas. nO prazo máximo
de ono anos. a partir de 1° de julho de 1989. por deCisão ednada pelo Poder Executivo
até tento e OItenta dias da promulgação da ConstituIção.

Parágrafo imico. Poderão as entidades devedoras. para o cwnprimento do
disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio. titulos de
divida ptiblica não computáveis para efeito do limite global de endividamento.

PROJETO DE LEI N2 860@DE 1999

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Regulamenta o § 32 do Art. 100 da Constituição Federal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 785, DE 1999)
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3~53.

o C:0ngresso Nacional decreta:

Art. 1°. Os créditos de natureza alimentícia pela Fazenda Federal,
Estadual ou· Municipal, oriundos de sentença judicial transitada em julgado,

cujo valor da execução, por autor, não for superior à importância
correspondente a 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) serão liquidados
imediatamente mediante depósito em conta vinculada aos respectivos
processos, independente de precatório, não se lhes aplicando o disposto nos
arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.

Parágrmo único. O valot excedente será .pago mediante Pre-éatório
apresentado ao respectivo Tnbunal.

Art. 2°. A importância supra fixada será reajustada de 06 (seís) em 06
(seis) meses no sentido de lhe assegurar o real valor frente a inflação vigente
no pais.

Art. 3° . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei tem por objetivo primordial
regulamentar o texto constitucional prescrito no paragrafo 3" do Artigo 100

da Constituição Federal, o qual possui uma enorme aplicação social para os
cidadãos que reivindicam seus direitos perante o Poder Judiciário de nosso
pais, especialmente, no que diz respeito às ações contra a Previdência Social e
aqueles cujo objeto retratam direitos trabalhistas.

Quando o legislador fez a exigência no mencionado parágrafo 3"
do Artigo 100 de nossa Carta Magna, quanto á necessidade de existência de
um "pequeno valor" para se fixar o limite de pagamento de crédito de
natureza alimentícia, independente de precatório, o fez no afã de que até esse
limite não se justificativa o pagamento por intermédio de precatório, mais
oneroso para a admiuistração. I

Urge também avaliar-se de grande importância que esse limite
representa em relação ao próprio Poder Judiciário, quanto às demandas que
encontrarão soluções mais ágeis e que, na grande maioria, o "quantum"
devido pelo ente público oriundo das condenações impostas pela sentenças
ttansitadas em julgado, não ultrapassa o limite acima fixado.

Para se ter uma idéIa do que isso representa, do universo de
1.434.167 ações que a autarquia'previdenciária possui, 596.863 referem-se a

beneficios e 213.290, á acidente de trabalho. Como a maioria dos 15 milhões
de se=ados. faixa de 80%, recebem OI salário mínimo de beneficio, a maior
partedessas demandas, não alça esse teto para o pagamento sem precatório".

Há de ser ressaltado o aspecto social com que se reveste o
presente assunto, posto que, se a Seguridade Social existe em prol dos
segurados, não faz sentido penalizar-se essa clientela quando isso seja
desnecessário. .

Outra questão que merece ser lembrada, trata-se da atualização
dos valores a serem pagos. Geralmente após o pagamento efetuado por
intermédio de precatório, sempre há uma diferença residual a ser liquidada
como conseqüência do interregno temporal que existe entre a data efetiva do
pagamento e o da realização dos cálculos. Dessa forma quanto mais rápido se
fixar o liinite máximo do valor que será pago independentemente dI':
precatório, se estará evitando não só uma avalanche de precatórios mas,
sucessivamente, uma outra para pagamento"dos resíduos, os quais seriam
também feitos por precatório, acarretando, assim, maiores ônus para os cofres·.
públicos.

Há também de ser ressaltado que, na clássica disposição
custolbeneficio, o pagamento de valores irrisórios por precatório, implica num
excessivo congestionamento da máquina administrativa e judicial.

Por fim, cumpre esclarecer que o "pequeno valor" apontado de
,.500.00 (cinco mil e quinhentos reais) foi em decorrência ao valor já

_":51:ente ~os termos do Ministério da Previdência e Assistência Social de nO

Urge, pois que o citado parágrafo 3°. do Art. 100 da Constituiç~o
Federal seja devidamente regulamentado, no afã de que o beneficIO

socialmente transmitido pelo que foi previsto no dispositivo constitucional,

seja plenamente posto em prática e,m, Profdô~dsagrad diteito do cidadão de
nosso país. d !

s.Jad»s~;"1t:çp d,I999

DeputadifliJfIJ.To PESSOA
(jl,/

LEGISLAC.:i.O CITADA All,LXADA PEL...
COORDE:-AC.:i.O DE ESTI"DOS LEGISLAm'os -Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍnJLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPITUl..O III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
DIspOSIções GeraIs

Art. 100 - À exceção dos créditos de natureza alimentícia os pagamentos
devidos pela Fazenda Federal. Estadual ou Municipal. em virtude de sentença
judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e á conta dos créditos respectivos. proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos crédi10s adicionais abenos para este fim.

§ 1" E obrigatória a inclusão. no orçamento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios
judiciários. apresentados até 1" de julho. data em que terão atualizados seus valores.
fazendo-se o pagamento até o fmal do exercicio seguinte.

§ 1" As dotações orçamentarías e os crédlt~S abenos serão cousilmados ao
Poder Judiciário. recolhendo-se as unportímcias respecl1vas à "repanição
competente. cabendo ao Presidente do Tribunal que profem a decisão exeqüenda
determinar o pagamento. segundo as possibilidades do deposito. e autorizar. a
'requerimento do credor e exclUSIvamente para o caso de preternnemo de seu direíto
de precedência o seqüestro da quantia necessária asatisfação do débito.

§ 3" O disposto no "caput" deste amgo. relam::uneme a expedição dc
precatorios. não se aplica aos pagamentos de obngações defmldas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal. Estadual ou MunlClDal deva fazer em \'inude
de sentença judicial transttacL1 em julgado. .

* ,$ 3~ acreSCIdo pela Emenda ConsmuclOnol ,,: :0. dI! 15 J_-' .'998.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI ~o 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973

lNSTInH O CODlGO DE PROCESSO
CIVIL.

, .
•••• H " , •••••••••••••••••••••

LIVRO 11
Do Processo de Execução

TITLl..OI!
Das DIversas Especies de Execução

CAPIThl..O IV
Da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

., ••..•..........•....••.••...••...... , ";,;-:-•......••. ,.•...•.••....••.•.•....:.":.-.7'..: .



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59201

SEçÃom
Da Execução contra a Fazenda Pública

.M. 730 - Na execução por quantia cena conrra a Fazenda pública citar-se-á a
àevedora para opor embargos em 10 (dezl dias: se esta não os opuser. no prazo
le!!a\. observar-se-ão as segumtes regras:

: - 1 - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal
competente:

Como podemos observar. visando ao mesmo propósito, as
proposições sob exame diferenciam-se quanto a forma.

É o relatório.

!! •VOTO DO RELATOR

11.1 - Exame de Adequação Orçamentária e Financeira

li - far-se-a o pagamento na ordem de apresentação do precatório e á conta do
respectivo crédito.

Art. 731 - Se o credor for preterido no seu direito de preferência o presidente
, do tribunal. que e>''Pediu a ordem, poderá. depois de ouvido o chefe do Ministério
Público. ordenar o seqüestro da quantia necessária para sal:isfazer o débito.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 785199

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno dlI Cllm8ra dos
Deputados, o Sr, Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do DiIl das
Comlll5Õlls da prazo para apresentação de emendas. a partir de 03lOBl99, por cinco
llQSSÕeS. Esgolado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto,

Como já relatamos. as proposições pretendem apenas fazer

com que os processos contra a Fazenda Pública, de pequeno valor, transitados

em julgado, independam de precatórios para seu pagamento. O Projeto de Lei n"

785199 define 1ais processos como aqueles cUjo pagamento não ultrapasse a

alçada dos Juizados Especiais prevista no art. 3", I, da Lei n" 9.099/95, ou seja,

40 vezes o salário mlnirno. O Projeto de Lei nO 860, de 1999, determina que os

recursos de pequeno valor estllo associados a créditos de natureza alimentrcia

nAo superiores a R$ 5.500,00. Por sua vez, o Projeto de Lei nO 1.442, de 1999,

confirma o direito de preferência aos créditos alimentares, implicito no caput do
art. 100 da Constituiçllo Federal.

Em linhas gerais, os projetos de lei antecipam pagamentos

de despesa que os cofres públicos realizariam em futuro próximo, o que nllo

implica, necessariamente, na sua inadequaçllo orçamentária ou financeira, dado

o comando constitucional maior já referido, respectivamente, no sentido de que

tais processos tenham tratamento diferenciado, em relaçllo ao regime dos
precatórios.

Sela da Comi.são, em 10 de lIQOSlo de 1999.

Projeto de Lei n'1,442, de 1999

PONTOS PARA COMPARAÇÃO

! . RELATÓRIO

Art. 1°: pagamento de créditos almentldos tem

direito de preferência em relaçAo ao pagamento

dos demais precatórias.
5,16128.8 1.819,5"

, 91i5.15 2.329 1.332.0 22 50,5 663.15 2.:ro7 2'51,6

~O.2 595 98,5 11 8,9 44U 5&4 156.1
1:1.0 121 444,5 2t 2.0:2. 2n.5 105 385.5

501.~ 952 281,5 15 ~B,7 319.5 931 341.0

Ufi,3 8'2 263.& 14 '8.B 182.7 628 :Z90,ri1

OlvlOA CoM PRECArÓRlOS NÃO AUMENTARES

EIIJUNHO DE 1999 (SP)

.1.300.2 5.245 2.420,2

TOTAt.DAoMOA j ".CATÓRlOSAMBIENTAlS ; PRECATORIOSNÃOAMBIENTAIS

'RS W'RS\N"IMPI;RSiN" Mpl
Mllhhs : PtOc,ssos ,MilMes ProC:ISIQ" Mi~s I MUh~,s IProc,ssos l ~~l

.',1p' a VaIOf tntóJO por pracena (R$ mllhõlll
'.\p~.Valor mtdJO por ProtUIO IR$ mU)

ANO

92.95

"'7
""

TOTAl"

"S. .u quis.... pagar os precatórios não
IlIm.nur.. doa IInos de 1992, 1993, 1994.1995 - que
nlC....ri.m.nte teria de ser pagos antes d. eu pagar
11 oitiva parce/l - tll'/. de pagar 1.858 precatórios.
O....., 1.822 precatórios somam RS35 mllhfíes e
poderiam ser pagos am.nhl; no .nfRoto, entremHndo
....s 1.822 precatórios, há os 45 precatórios restantes,
cUJo valor é d. 1 bllhlio fi 421 mllhlSes de reais. Entlio,
li tenho de pagar um prec.tórlo no valor de RS541
mlltló••, ao chegar a d.ta de seu pagamento, não
posso, por ex.mplo, pagar a alguém que tenha 5 reais
para receber, porque seu crédito vem em seguida
àquele precatório."

No levantamento feito pela Procuradoria Geral do Estado de

Silo Paulo sobre o estoque de dividas relacionadas a precatórios não

alimentares, posiÇllo de junho de 1999, podemos observar objetivamente como

estava certo o Govamador Mário Covas. Examinemos os números abaixo:

Novo tratamento conllltuelcnal, Qom privilégio de

preferência em relação aos precltórfol di valor expressivo, pari os créditos

contra a Fazenda Pública d. plqulno valer. s.mpre foi anseio generaliudo d.
credores e até mesmo dOI dlVec!Cr.I, no caso, os representantes do Poder
Público.

InlUlpelto foi o depoimento do ilustre Governador do

Estado d. 810 Paulo, Or, Mário Covas, na Audiência Pública do dia 19.02.97,

relllzEll na Comfsslo Especial que examinava a PEC n" 407·A, de 1996~cujo

objetivo era jultamlnte modl1lcar o teor do art, 100 da Constituiçllo.

Naquela oportunidade, assim se manifestava o eminente
Govemador de Silo Paulo:

11.2 - Exame de Mérito

Projeto de Lei n·I60, de 190Projeto delai n·185, t1a1999

Em hora oportuna, os autores do Projeto de Lei nO 785, de

1999, e do Projeto de Lei nO 860, de 1999, em apenso, submetem à apreciação

do Congresso Nacional proposta de regulamentaçllo do § 3°, do art, 100 da

Constituiçllo Federal, na redação dada pela Emenda ConstituciQnal nO 20, da 15

de dezembro de 1998, Por seu turno o PL n" 1.442, de 1999, de autoria do

Deputado Freire Júnior, também apensado, trata da aplicabilidade prátlea do
capul do art, 100 da Constituiçllo Federal, no que diz respeito aó trltlllllnto

preferencial que deve Ser dado ao pagamento dos créditos d. natureza

alimenlicia.

~
Secretária

Art. 2·~ o valor dos mencionados pagamentos é Art. 20: o reajuste da importlncla .acima Sef'ÍI

equiparado ao .estipulaDO para a alçada das feito a cada seis meses, como forma de

Juizados Especiais no art. 3!J, I, da Lei nO preservBr~Jhe o valor.

9.099195 (40 veze. o salário mínimo).

No intuito de oferecer visão compllrada do teor das três

proposições sob exame, destacamos de forma comentada as partes que

julgamos identificadoras de sua essência no quadro abaixo.

Ar!. 1": retira da órbita dos precatórios os Art. 1": define tratamento especial para o

_nlo1s de qualquer orlgom. do pequeno pagamonto pela Fazend1l Pública dos créditos

valor, decorrentes de sentenças judiciafs de natureza alknenticle, ate o valor d&

transitadas em julgado. RSS.SOO,OO, não se Ih...pl~ o disposto

nos arts. 73D e 731 do Clldigo do Pl'OCeIIO

Civil.
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"Art. 100• .......................................................................

Nada obstante, somos forçados a chamar a atenção para o

teor do m~n~ionado§ 3' do art. 100 da ConstituiçãO, reproduzido "in verbis":

Vemos qUe 1,6% dos processos (84), relativos a precatórios

ambientais, somam 56,3% (R$ 2,4 bilhões) da divida com precatórios no Estado

de São Paulo. De outra parte, 98,4% dos processos (5.161), referentes a
precatórios não ambientais, totalizam 43,7% do saldo devedor neste setor.

Sobre esta abrangência, parece-nos que dela não se

. apercebeu o autor do Projeto de Lei nO 860/99, ao se reportar unicamente a

i" créditos de natureza alimenticia contra a Fazenda Pública, razão peia qual

,. devemos fazer reparos de conteúdo àquela proposição.

"Por outro lado, a petição convence de que,
embora relativa a um caso singuiar, de pequena
expressão financeira, a decisão questionada,
traduzindo entendimento firmado no Tribunal do
Estado, tende a multiplicar-se, gerando riscos de
tumultuar a administração financeira 'da autarquia
previdenciária, o que se tem reputado ameaça á ordem
pública, para o fim de autorizar a suspensão de
segurança." (grifamos)

Trulsmo afirmar que as diferenças de realidade financeira

entre as esferas de governo, tanto no plano vertical como até mesmo entre elas,

condenariam ao irrealismo qualquer valor definido, mesmo que apoiado em bases
matemáticas as mais sofisticadas.

Em cumprimento ao disposto no ar!. 100, § 3~ da
Constituição, ao definir o valor limite do que deva ser entendido como créditos

contra a Fazenda Pública de "pequeno valor", queremos crer que I)ão faz sentido

definir-se um valor único arbitrário, que serviria ao delineamento do problema nas
três esferas politicas de govemo. .

Em face dos pontos observados, estamos propondo um

"substitutivo" aos projetos de lei sob epigrafe, que estaremos submetendo á

apreciação deste coie9iado.

" é inegável que a modificação constitucional
quanto ao pagamento dos débitos alimentares, visou a
efetivar mudança radical, de caráter eminentemente
social, incompatfve/, por isso, com a sistemática do
precatório. Não teria sentido a modificação pretandida
pelo constituinte que sujeitasse a divida alimentar ao
regime do precatório, já que o crédito alimentar não
recebido imediatamente perde sua natureza intrínseca,
e, portanto, não mais se justifica o seu recebimento
privilegiado a posteriori, caracterizando verdadeira
"vitória de Pi"o". ou,,1

Como bem salientou o ilustre Ministro do STF, a

imprevisibilidade deSSaS gastos e seu atendimento incontinenti tendem, de fato, a

não considerar o limite fisico dos recursos orçamentários, especialmente os de

natureza tributária. Não podemos, pois, ignorar o fato de que 1ais pleitos tendem

também a se multiplicar, nas esferas federal, estadual e municipal, com deletérios
efeitos sobre as contas públicas, cujo equilibrio é hoje anseio generalizado de
toda a sociedade. '/

privilegiado de créditos alimenticios de pequena monta, ao acolher o pleito do

Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul - IUPERGS, que pretendia

suspender liminar do Tribunal de Justiça' local, junto ao STF, que obrigava o

IUPERGS a pagar revisão de pensão de um associado. sob alegação por parte

daquela Corte Regional de se tratar de pequeno valor da causa.

Na ocasião, o Ministro PERTENCE foi bastante enfático em

sua decisão, confonne podemos verificar:

Por outro lado, somos também forçados a concordar com o

Professor Marcelo Ferro, da Faculdade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, sobre

a natureza especial dos créditos contra a Fazenda Pública, de pequeno valor.

quase sempre relacionados com crêditos alimenticios, quando numa inspiração
ímpar nos ensina:

Assim posto, estamos propondo a adoção de uma

metodologia que considere a realidade financeira de cada esfera govemamental.

Nada mais razoável para tal empreitada do que estabelecer como 'referência a

receita efetivamente disponivel de cada ente de govemo.

Da outro lado,' ajustando-se o valor à real capacidade de

pagamento do ente govemamental, estaremos criando condições mais favoráveis
para o recebimento da divida por·parte do credor.

Adotamos' como "receita efetivamente disponivel", que

servirá como parámetro para se definir a importância atribulda a "pequeno valor',
~,_.;_' I .i

/

• o segundo.. não menos importante, é que a correçãO em

proporções crescentes do salário mínimo, confonne a expectativa de todos,

levaria à elevação não desejável do valor refetência(40 vezes o salário mínimo),

Oque acabaria por descaracterizar a idéia originál de "peqúerio' valor". trazendo

em sua carona ~os transtornos financeiros à Fazenda Pública, pelo impacto

agregado de inúmeros pagamentos dessa ordem para os cofres públicos.

De outra parte, o autor do Projeto de Lei nO·'185, de 1999,

equivocou-se ao utilizar o "salário mlnimo" como referência para definir e manter
f-- (depreende-se da intenção de seu autor) atualizado o teto do que deva ser

I-- entendido como "créditos contra a Fazenda Pública de pequeno valor".

[~I Estamos convencidos de que não é a melhor escolha, pelo
,- menos por dois bons motivos:
;r-
r'·'
I

• o primeiro é o de que há muito, desde a implantaçãO do

Plano Real em 1994, não se recomenda a adoção de indexadores deste tipo para

i- a atualização de valores em nossa econbmia. Tal medida poderia reavivar a tão

l_ malfadada "memória inflacionária", que tantos malefícios trouxe ao nosso Pais,
I especialmente para a economia popular, .
r
L.

o dispositivo consttlucionaJ não mais se restringe aos

créditos de natureza alimentícia do ponto de vista de privilégio de tratamento.

Aquele comando constitucional, repetimos, trata de "pagamentos de obrigações
.. definidas em lei corno de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado".

§ 3' O disposto no caput deste artigo,
relativamente à expediçlo de precatórios, não se aplica
aos pagamentos de obrigações definidas em lei como
de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadua/ ou
Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial
transitada em lu/gado." (grifamos)

Mais que isto, o valor médio da divida, no primeiro caso, é

da ordem de R$ 28,8 milhões, enquanto que no segundo segmento o'valor médio

: • declina para algo próximo a R$ 364,2 mil. Convenhamos, são diferenças muito

expressivas, que ajudam no tratameDto do problema, e não estamos falando dos
créditos alimentares.

Desse modo, a Emenda Constitucional n' 20/98, ao
introduzir o § 3' no art. 100 com o objetivo de agilizar os pagamentos dos créditos

de pequeno valor, promoveu inovação das mais esperadas, cuja slntese não

poderia estar melhor do que na fala por nós reproduzida do Governador Mário

Covas e nos números sobre as dividas de precatórios no Estado de São Paulo.

I..·
,1-
L

t

o Projeto de Lei nO 1.442. de 1999, ao dar aplicabilidade

, .. prática ao disposto no caput do art. 100 da Constituição Federal, no que diz

." -,f'" respeito ao tratamento preferencial que deve ser dado pela Fazenda Pública ao

/ ê, " pagamento dos créditos de natureza alimenlicia, tomou-se de pouca eficácia com

\ a aprovação da Emenda Constitucional nO 20/98. Com a presente

~ ... regulamentação do § 3' do art. 100 da Constituição, na redação dada por aquela

:. emenda consttlucional, somos da opinião de que a maior parte dos créditos de

r pequeno valor contra a Fazenda Pública refere-se a créditos alimentares.
l-
I

,/

Ptecisãmos, neste contexto, considerar a ressalva oportuna

e insuspeita do Minlsiió SepíÜveda Pertence, a propósito do pagamento
I Execuçio de crêdito de narorcu al~~~~iacontra :l Fazenda Ptiblicn:·~~ege$e do art. 100 da Cf. Revista
Forense. janeiro a março de 1.995, p:ig. 128.
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VALOR

RS6.000,OO

RS7.000,OO

RS 5.000,00

DEFiNiÇÃO DE "PEQUENO VALOR"

(MUNiCípIOS)

Acima de R$ 1.000.000.000,00 até R$ 3.000.000.000,00

Acima de RS 3.000.000.000,00 (São Paulo)'

Até R$ 1.000.000.000,00

Prosseguindo. devemos salientar que mantivemos também

o principio da ordem cronológica de apresentação para estes créditos, como já

ocorre normalmente com os precatórios. É medida plenamente justificável, já que

elimina qualquer possibilidade de favorecimento clientelistico ou mesmo de

corrupção. Demos preferência, na mesma linha sugerida pelos PL's nO 860/99 e

nO 1.442199, para os créditos de natureza alimenlicia•

• A Prefeitura de São Paulo tem a maior receita corrente liqUIda (em tomo de RS 5.3 bilhões).

RECEITA CORRENTE ÚQUIDA MUNICIPAL

Por último, e não menos importante, estabelecemos as

condições para o pagamento destes crêditos pela Fazenda Pública, de sorte que

não haja pressão injustificável para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, não

fique prejudicado o interesse do credor.

Diante do exposto, votamos pela adequação orçamentária e

financeira dos Projetos de Lei nO 785/99, nO 860/99, nO 1.442199, e, no mérno,

votamos pela sua aprovação na forma de nosso substitutivo.

Sala da Comissão, em 01.6 de Ou'Ul3eo de 1999.

Ll1l {X ft6\/l'''L--
(Jr;utado FÉI1I.X!# NDON4A' í I

Rei ar

a mesma metodologia adotada na Lei Complementar nO 96, de 31 de maio de

1999, com pequenos ajustes, qual seja:

A partir destes parâmetros básicos, fixamos em nosso

j - substitutivo diferentes "pequenos valores" para cada esfera de governo,
I

I definindo, inicialmente, no caso da União, o valor de R$ 10.000.00, tendo como

~- referência uma receM corrente liquida federal em tomo de R$ 125 bilhões.

1--
!

f- • Receita Corrente Líquida Municipal: o somatório das

f· receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais. industriais, agropecuárias e de

1- serviços e outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas

f- excluldas as transferências intragovemamentais, deduzidas as transferências

~. liquidas ao FUNDEF,

De propósito, não optamos por uma importância elevada

,- para o que definimos como "pequeno valor", ou seja, R$10.000,OO, para o

~. - Govemo Federal. A escolha de um valor mais elevado poderia representar riscos

desproporcionais para os cofres públicos federais. pela multiplicidade de eventos

dessa natureza em todo o território nacional.

• Receita Corrente Líquida Federal: o somatório das

receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de

serviços e outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas

! exctuldas as transferências intragovemamentais, deduzidas:

a) as repartições constitucionais e legais de sua rece~a

tributária para Estados, Distrito Federal e Municipios; e

b) o produto da arrecadação das contribuições sociais, dos

empregados e empregadores, ao regime geral de previdência social e das

contribuições de que trata o art. 239 da Const~uição;
, ,

; j .... -

• Receita Corrente Líquida Estadual': o somatório das

, ... receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de

serviços e outras receitas correntes, com as transferências correntes, destas

. exctuldas as transferências govemamentals, deduzidas as repartições

constnucionais e legais de sua receita tributária para Municipios, alérTl' das

. transferências liquidas ao FUNDEF;
1-··

Para os Estados e o Distrito Federal, decidimos selecionar

não uniformes para cada agrupamento de Estados, levando-se em conta suas
i--
~_ diferentes capacidades de arrecadação. Nesse sentido, elegemos a seguinte

í __ definição:

°1· !- f

DEFINiÇÃO DE "PEQUENO VALOR"

... -~- 1-;··-1... ,.. ,.+..,

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 785, DE 1999

"Dispõe sobre a dispensa de, / /
expedição de precatórios aos pagamentos J1ê
obrigações de pequeno valor pela Fa;o:efÍda
Federal, Estadual e Municipal: /

,
. 1 ! ~. ~

(ESTADOS + DF) o CONGRESSO NACIONAL decreta: "
I

+ A ReceiIll Corrente Liquida de Silo Paulo (RS 1B bilhões) é a única superior a
RS8bilh<les.

Para os Municipios, adotamos a mesma metodologia,

também por agrupamentos, o que equivale dizer. a adoção de três valores, tendo

corno referência a receM corrente liquida municip.al, conforme vemos abaixo:

t ~ 1

í
Art. 1° Independem da expedição( de precatórios os

pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal. estadual.pu municipal e pelas

autarquias e fundações públicas, referentes a créd~os dep~~ueno valor, nos

termos do art. 3° desta Lei, decorrentes de sentença judici~1 transitada em

julgado, com conta de liquidação aprovada, da qual não pendam recursos..
. ..... ".' "i' •.• ".'" ~ - ~

Art. 2° O pagamento das obrigações de que trata o art. 1°
desta Lei observará a ordem cronoiógica de apresentação, em listagens

separadas, sendo uma para os créditos de natureza alimenlicia, e a outra, para
os demais.

§ 1" A ordem cronológica é dada pelo número ·doprotocolo

do pedido junto ao órgão rllsponsivel pelo pagamento das sentenças judiciais.

§ 2° Fica assegurado o direito de ,praferenciaaos credores

de obrigaçOlls de naturaza alimentlcla. '

Art. 3° São créditos de pequeno valor, individualmente

considerados, para efeito do disposto nesta lei, os seguintes:
I

R$ 6.000.00

VALOR

R$ 8.000,00

R$ 9.000,00

RECEITA CORRENTE LíQUIDA ESTADUAL

Até R$ 4.000.000.000,00

Acima de RS 8.000.000.000,00 (SP)+

Actma de R$ 4.000.000.000,00 a R$ 8.000.000.000,00

,
~

l
i
i i;: I I [ 11' i I I. ,1 ' , . . 'I ' .

r -;- Y! I I I n--r-,--r-J---+--1--.. I-·T+·t •. i '1'+"':-:
I (/ -<

: Em nosso sublritunvo cstamos defmindo como refcrencia a rc~e1ta corrente liquida doS' EsUldo!. Distrito .1 _
Federal c dos MunltíplO!Ii realizada-no excn::icio finmceuo anteri~; ., :.
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I - Na Fazenda Pública Federal: créditos de· valor igualou

inferior a R$ 10.000.00 (dez mil reais); /

11 - Na Fazenda Pública Estadual ou do Distrito Federal:

créditos de valor igualou inferior, ao estabelecido em cada faixa, na forma

seguinte:

§ 4' Após o pagamento total dos créditos de pequeno valor,

em conformidade com o disposto nos parágrafos anteriores, nada mais poderá

ser reclamado a esse titulo.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç~o.

RECEITA CORRENTE LíQUIDA ESTADUAL
(Valores em Reais)

Até 4.000.000.000

Acima de 4.000.000.000 até 8.000.000.000

Acima de 8.000.000.000

VALORES
EM REAIS

6.000,00

8.000,00

9.000,00

Sala da Comissão, em"% de {)ffllJ&O de 1999.

ltv1 'Á ~_L'r
Deputado FÉLIX~O~ÇA

Relator

11I - Na Fazenda Pública Municipal: créditos de valor igual

ou inferior ao estabelecido, em cada faixa, na forma seguinte: TERMO DE RECI;~IMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

RECEITA CORRENTE LíQUIDA MUNICIPAL
(VaiarAS em Reais)

Até 1.000.000.000

Acima de 1.000.000.000 até 2.000.000.000

Acima de 2.000.000.000

VALORES
EM REAIS

5.000,00

6.000,00

7.000,00

PROJETO DE LEI N° 785/99

Nos termos do art. 119. 11. do Regimento Interno da'Cãmara d~s
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 03111199. por
cinro .sessOE!s. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas ao substitutiVO

oferecido pelo relator.

Parágrafo Único. Os valores a que se referem os incisos I, 11
e 111 deste artigo serão corrigidos a cada três anos pelo Indice Nacional de Preços

ao Consumidor - INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estalistica - IBGE.

Art. 4° Para o cumprimento do disposto no artigo ant~rior,
fica assim definida receita corrente liquida:

I - Receita Corrente Líquida Estadual: o somatório das
receitas tributárias, de contribuições, receitas patrimoniais, industriais,

agropecuárias e de serviços e outras receitas correntes, com as transferências

correntes, destas excluldas as transferências governamentais, deduzidas as

repartições constitucionais e legais de sua receita tributária para Municipios, além
das transferências liquidas ao FUNDEF;

11 - Receita Corrente Liquida Municipal: o somatório das
receitas tributãrias. de contribuições, receitas patrimoniais, industriais,

agropecuárias e de serviços e outras receitas correntes, com as transferências

correntes, destas excluidas as transferências intragovemamentais, deduzidas as
transferências liquidas ao FUNDEF.

Parágrafo Único. A Fazenda Pública, em cada esfera;de

governo, definirá, até o dia 15 (quinze) do mês de janeiro, o valor da respectiva

receita corrente liquida, apurado na forma deste artigo.

Art. 5° As obrigações de pequeno valor, de que trata esiâ

Lei, serão consignadas á conta das dotações orçamentárias respectivas em

nome dos credores, não se lhes aplicando O disposto nos arts. 730 e 731 do

Código de Processo Civil.

§ 1° O Poder Público ter~~zo de 60 (sessenta) dias

para providenciar a regularização doeroce~o de ·empenho e de liquidação da

despesa referente às obrigaçOesatjue se refere o caput deste artigo.

§ 2'-Fica autorizada, após o processo de liquidação da
despesa, 9JOO1~çãd de acordos entre as partes para b pagamento dos créditos,

~m parcelas sucessivas até o máximo de quatro.

§ 3° ·Sobre o valor da prestação incidirão juros á taxa de 6%
(seis por cento) ao ano.

Sala da Comissão. em 10 de novembro de 1999.

~~
Mana Linda Magillhães

Secretána

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hOJe.
concluiu, unanimemente. pela adequação financeira e orçamentária e. no mérito. pela
aprovação do Projeto de Lei nO 785199 e dos PL's nOs 860/99 e 1.442/99. apensados.

com Subslllulivo. nos termos do parecer do relator. Deputado Félix Mendonça.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda CruSIUS, Presidente: Max
Rosenmann e Rodrlgo Maia, Vice-Presidentes; Deusdeth PantOja, Jorge Khoury,
José Aleksandro.José Ronaldo. Manoel Castro. Paes Landim. Cezar Schirmer

Edinho Bez. Germano Rigotto, Milton Monti. Paulo Lima. Antonio Kandir. Custódi~
Mattos. José Militão. Manoel Salviano. Carlito Merss. José Pimentel, Minon Temer,
Ricardo Berzoinl. Fetter Júnior. Odelmo Leão. Félix Mendonça, Luiz Salomão.
Evilásio Farias. Marcos Cintra, Franclsco GarCia, José Lourenço, Eunicio Oliveira.
Luiz Carlos H~.ubW-ui~arlos Heinze e lris Simões

Sala da Comissão. e'1l17 de novembro de 1999

UJ~tUWJM
DeP~aVeda Crusius

Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

"Dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de
pequeno valor pela Fazenda Federal. Estadual e
MUniCipaL"

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Independem da expedição d", precatónos os pagamentos
devidos pela Fazenda Pública·"federaL estadual ou municipal e pelas autarquias e
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fundações públicas. referentes a créditos de pequeno vaiar. nos termos do art. 3" desta

Lei. decorrentes de sentença JudIcial tram~ltada em Julgado. com conta de liquidação

aprovada. da qual não otindai'ifreéiJiSlSs. - '-.

An.2" O pagamento das ob<igaç6es de que IIata o art. 10 desta lei
_ a ordem cronológica de apresentaçio. em listagens separadas. seOdo uma
para os creditos de natureza a1irnenticia.• a outra. para os dllínals.

§ 1" A ordem ctOI1Ológica Íl deda pelo número do protocolo do
pedido Junto ao órgão responsável pelo pagamento das sentenças judiciais.

§ 2" Fica assegurado o direito de preferência aos' credores de
obrigIIções de natureza alimentícia.

Art. 3- 5io créditos de pequeno valor. individualmente

COnsiderados. para efeito do disposto nesta lei. os seguintes:

I - N. Fazenoa Pública Fedtnl: c.rédJtos de \lalor IguaJ ou Infe~~~.

RS 10.000.00 (dez mil reais): . ,

11- Na Fazenda Pública Estadual ou do Distnto Federal: créditos de
valor igualou infenor. ao eshibeleCIdo em cada faixa. na forma seguinte:

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala ~'ã Comissão. em 17 de novembro de 1999.

.h . "

.:UlwA.;LL{Y{
Deputada YEDA CRUSIUS

Presidente

PROJETO DE LEI
N2 789-A, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

111- Na Fazenda Püblica MUniCipal: crêdltos de valor Igualou Infenor

ao estabelectdo. em cada faixa. na forma segUinte

....1'

RECEITA CORRENTE liQUIDA ESTADUAL

(Valores em Reais)

Ati! 4.000.000.000

Acima de ""OCXJ.OOO,QOO ité 8,000.000.000

Acima de a.ooo.ooo.ooO

RECEITA CORRENTE LiaulDA MUNICIPAL
(V.Jorcs em Re.is)

Ate 1 cm.OOO.OOO

Adma dI! 1.000,000.000 ate 2.000.000.000

Acima de 2.000.000000

VALORES

EM REAIS

5.000.00

a.ooo.oo

9.000.00

VALORES

EM REAIS

5.000.00

6.000.00

7000.00

Dispõe sobre medidas emergenciais de combate à prostttuição infanto-juvenil.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURID.ADE
SOCIAL E FAMílIA; DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

• Na Cornisslio de Educação, Cultura e Desporto:
· termo de recebimento de emendas
.perecerdaRelalora
· emenda oferecida pela Relatora
· parecer da Comissão
· emenda adotada pela Comissão

P...ágrafo ÚniCO. Os valores a que se referem os incisos I. 11 e 111
deite artigo sOfão corrigidos a cada três anos pelo indice Nacional de Preços ao
Consumidor -INPC. da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

Arl 4- Para o cumprimento do disposto no artigo anterior. fica assim
definida receita corrente liquida: .

I - RllCIllta Corrente Liquida Estadual: o somatório'das receitas
tributárias. de contribuições. receitas patrimoniais. industriais. agropecuárias e de serviços

e outnils rece1tas correntes. com as transferências correntes. destas excluídas as

transferênaas governamentais. deduzidas as repartições constitucionaiS e legais de sua
receita tribut;áría para Muntcipios. além das transferências liquidas ao FUNDEE

11 w Recelt.a Corrente Liquida MuniCIpal: o somatório das receitas

tributanas. de contribuições. receitas patrimoniais. IndustnalS. agropecuànas e de serviços'~

e outras receitas correntes. com as transferências correntes. destas exCluídas as

transferências intragovernamentais. deduzidas as transferêOClBS liqUidas ao FUNDEF.

Parâgrafo Único. A Fazenda Pública. em cada esfera de governo.

deflllirá. até o dia 15 (quinze) do mês de janeiro. o valor da respectiva receita corrente

liquida. apurado na forma deste artigo.

Art. 50 As obrigações de pequeno valor. de que trata esta lei. serão
consignadas â conta das dotações orçamentárias respectivas em nome dos credores. não

se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.

§ 1" O Poder Público terá o prazo de 60 (sessenta) dias pare
providenciar a regularização do processo de empenho e de liqUidação de despesa
r.reme às obri9'Jç6es a que se refere o caput deste artigo.

§ ~ Fica autorizada. após o processo de liquidação da despesa. a

realização de acordos entre as partes para o pagamento dos créditos. em parcelas

sucessivas até o mãximo de quatro.

§ 3- Sobre o valor da prestação incidirão Juros ã taxa de 6% (seis ;

por cento) ao ano.

§ 41:1 Apes o pagamento total dos créditos de pequeno valor. em

conforrntdade com o disposto nas paràgrafos antenores. nada mais pocerá ser reclamado

a esse titulo.

o Congresso NaCIOnal decreta:

Art. 'o. Para o combate á prostiruição infanro-juvenil, em
caniter emergencial. o Conselho Tutelar do Menor. em cada unidade da
Federação. providenciará para que as crianças e jovens sejam atelldid8s e
encammhadas. com prioridade. a entidades de saúde. de acompanhamento
psicológico e de educação. garantidas as vagas na rede pública escolar.

Art. ~o. Como garantia da subsistência. com vistas á
reinsercão social da menor. ser-lhe-á concedida por um penodo de cinco
meses..um auxilio assistencial no valor de meio salário mmimo e uma cesta
básIca a cargo do Programa Comunidade Solidária

Para!!tllrà único. A concessão do auxilio asSIStenCIal e da
cesta basica ficam condi;,onados. mês a mês. á comprovação de freqüência e
aprovenamemo escolares.

An. }". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jl'STIFICAÇJ.O

Entendemos necessária e inadiável a adoção de medidas
emeT2enclaís de combate á prosnruição infanto-juvenil. face ao a1asrram;,nto
dess; pratica em cop.seqüêncla da detenoração das condições de vida das

populações de baIxa renda.

o Incremento das atividades turlsticas nas capitais
brasiiel!3S. a exemplo de Recife e Fonaleza tem sido acompanhado.
paradoxaimeme. pel~ aumento da proStirulÇão infantO-Juvenil. Observam-s~
cnancas em tomo de ono anos de idade perambulando pejas ruas. entregues a
propna sone. \'endendo o corpo em troca de meios de SubslStênci.a. numa
del!t'llclacão SOCIal em OIveis nunca antes alcançados. E como compbcador. a
m;emidade precoce e desassistida a selar destino cruel para quanlOs forem
gerados em tamanho desamparo.

/
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• Para um freio a esta silWlÇào. propomos neste Projeto de
Lei que os COII5eIhos Tutelares da Criança e do Adolescente nos Estados e
Municípios coordenem a am:gimentaçio dessas crianças ejovens, de modo a
que possam ser encaminhadas para unidades de trIWIIIIento de saúde, para
acompanhamento psicológico. assim como para a rede escolar,
plIlllÍttdo-se-lhes. por um periodo de cmco meses. condições de
sobrevivência. por meio de um auxilio assistencial de meio salário mínimo e
de uma cesta básica do Programa Comunidade Solidária. desde que
comprovadamente.engajadas no programa de reÚlSerSão social ora proposto.

Na conliança de que medida de impacto dessa natureza
encornrani guarida na sensibilidade social dos ilustres Pares. COntamos com o
3pDIO de todos para a sua aprovaçio.

Saladas Sessões. em 19 de .bril de 1999

~,
DepUrado~~SCS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 789, DE 1999

Nos tennos do ano 119, "caput". I e § l°. do Regimento

Intcmo da Câmara dos Deputados, a Sr. Presidenta detenninou a abcnura

- e divulgação na Ordem do Dia das Comissõ~e 'Prazo para

apresentação de emendas ao projeto. a partir de 23 de junho de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1999

C\
ewrL..u.u..t\

Carla Rodrigues de Medeiros
Secretária

lI· "OTO DA RELATORA

Os altos mQlces áe aesnumçio Infanui ~ mone ::mtes de complctlf

cmco anos óe idade. o numero crescente àe enanças e Jovens trabalhadores nos campos. nos

canaViaIS. nas carvoanas. nu ruas. nas praças e nos semáforos. na pro5t1tulcão e nas drogn.

nos levam a repensar o que pode ser feito do ponto de "'lsta edueactonaJ. A frequCncia e I

permanênCIa na escola sio respostas 1mcdiatas para a mudança SOCIal que se faz TlCCessana.

Sendo a educaçio wn dos direitos SOCIaiS preconizados na

Conmtutção Federal . e fundamental oferecer todas as possibilidades de \labilizá.la.

Sabemos do seu alcance. da sua eficiencia a tuno e longo prazo. e que pelo conheclmemo e:

ílSslrntiaçào da mfonnação e posslvel muàar a expeeuw.-a de \·Ieia.

Ao propor a conccssio do auxilio assistencIal ~ óa cesta WJCJj

condiCIOnados a comprovação de frequenclil e aprovelIamenlo~. estere:mos

reforçando a lmponáncla da. educação. A garantia de vaga na escola publica. prevista na Lei

~alOr. e:o:phcltada na Lei de Diremzes e Bases àa Educação. t: meta de Governo nu

diferentes esferas. ~ a ceneza de elevação dos nossos mdices educaCIOnaiS. melhona do

nosso desenvolvlmemo social. e dignidade para nossas cnanças e adolescentes.

Destacamos a imponantc conmbUlção do Dr P:luio Robeno Jorge

do Pr::tdo. Promotor de Jusnça da Infincl:l e da Juventuàe. do Estado de ~1:lto Grosso.

sugennôo uma emenda para alterar o ano 1°

Votamos pela apro\'acào do PL 789/99 com a apresentação de uma

emenda.

r r~

lIât'u-
Deputada CELcrrA PINHEIRO

Relatora

E~IE:-;DA :oi"

De-seaoan.1 1I doproJcto a asegUlnleredação'

,. An. 1" Para o combate a prOstItutção mfantD-Juventl. em cariter

emergenc1a.i. o Conselho TlJIelar do Menor. em c:uia unidade da Federação. provldenc1ari.

para que as cnnnças e ildolescentes sejam atendidas e encammhadas. com pnoridade

absoluta. a entidades de saude. de bem-estJT SDeJ.!. de acompanhamenro psicológico e

t:ducilClonaL garantidas as vagas da rede publica escolar. podendo para tanto. requisitar

Set"V1ÇOS publicas nas areas de saude. educação. seTV1ço SOCla.1. prevldcnc1a.. trabalho e
segurança.."

Sal. da ComISsão.emIOde~~99
i~'l;",/, ál
VI -

Deputada CELCrrA'P ,IíltIRO

Relatora

J. RELATÓRIO /

o Projeto de L~f n° 789:99. d:: aurona cio cputado Marcos de Jesus

dISpõe sobre medidas emergenciaIs de combate a prostltulçio in ~ ntG-Juvenjl.
~os Ires amgos ha uma preocupaç:- coerente óe adotar cammhos

,Jue revcnam ou mIn1mllem li alual snuaçio das nossas clJ!nças e lovens adolescentes.

O Projeto Dretende ambqlr aos S~selhosTmelares a prerrogativa óe

pro·..lóenCtar que cnanças e adolescentes sejam atendt e encammhadas com pnondade a
~ntldades de saude. de acompanhamento pSlcologlcO e de educação. garantidas as vagas na

rede pubhca escolar. /

Completando a postura emergqnclaL díspõe ainda o texto legal que

como pranua da subsístência dessas cnanças e adole~centes. com Vistas a remsetÇio soela1.

ser-ihes-a concedido por um período de cmco meses. um auxilio as5lStençt~1. no valor de

meto salário mmJnlO e uma cesta bUlca a cargo do Programa Comunid3.de Solidãna.

\1nc:uiudo a concessio dq beneticio. a compro\-acão de frequenç)a 'e aproveitamento

escolares.

~o prazo reg:tmental nio foram apres~ emendas.
E o relataria. ,,/

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação. Cullura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com emenda, o Projeto
de Lei n° 789199. nos lennos do parecer da Relatora, Deputada Celcila Pinheiro.

Estiveram presentes os Senhores -Gepulados- Maria
Elvira, Pr~sidenta; Celeila Pinheiro e Marisa Serrano, Vice-Presidentas; Agnelo
Queiroz, Alila Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra, Evandro Milhomen, Fernando
Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos. José Melo, Luis Barbosa, Nelson
Marchezan. Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho, Pedro Wilson e Walfrldo
Mares Guia.

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1999

~"""
Deputada Mans. Serrano

Vlce·Presidenta
no exercício da Presid'ncia
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redaçllo:

•Ar!: 1° Para o combate à prostituição infanto-juvenil,
em caráter emergencial. o Conselho Tutelar do Menor, em-eatllnlnidlltle da
Federação, providenciará para que as crianças e adolescentes sejam
atendidas e encaminhadas. com prioridade absoluta, a entidades de saúde,
de bem-estar social, de acompanhamento psicológico e educacional,
garantidas as vagas da rede pública escolar, podendo para tanto, requisitar
serviços públicos nas àreas de saúde. educação. serviço social, previdência,
trabalho e segurança."

Sala da Comissão. em 10 de novembro de 1999

~'--"
Deputada Marisa Serrano

Vlce-Presidenta
no exercício da Presidência

PROJETO DE LEI
N2 813-A, DE 1999
(Da Sra. Elcione Barbalho)

Delem1ina a adição de fécula de mandioca à faonha de t090 pum e dà outms
providéncias.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL: DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
(ART.54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na Comissllo de Agocultum e Pollüca Ruml:
• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• parecer da Comissão

O CONGRESSO NACIONAL decreta;

Ar!. I° Os estabelecimentos industriais vinculados ao ramo
de moagem e beneficiamento do trigo, ficam obrigados a adicionar fécula de
mandioca à farinha de trigo pura

li I° Essa adição será feita na proporção de 12% (doze por
cento) de fécula de mandioca e 88% (oitenta e oito por cento) de farinha de
trigo.

li 20 Os outros 12% (doze por cento) de farinha pura
apurada com a moagem de trigo sqrão destinados à comercialização, sem
qualquer mistura. \. /' -

Ar!. 20 O Poder Executivo regulamentarà esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Ar!. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

. ,; triticultura, apesar de ser uma atividade importante no Sul
do Brasil, vem decrescendo sobremaneira nos últimos anos.

Em época anteriores. a culnn-a contou com grande
participação do ESllldo.

Em 1967 a Fecotrigo, com recursos próprios. criou o Fundo
depesenvolvimento do Trigo, e a Embrapa o Centro Nacional de Pesquisa do
Tngo, em 1974. Funcionaram como antecessores do plano ela1Jorado no
governo do Presidente Geisel. que tinha como escopo a auto-suficiência na
produção do trigo.

.• Em 1944, com a criação do Serviço de Expansão do Trigo,
o govemo Ja se preocupava com a expansão da cultura, Em 1967. o Banco do
Brasil começou a administrar.

Assim, teve inicio o subsidio ao comérCIO do trIgo.

Posteriormente. com o esforço da Embrapa a lavoura 'se
expandiu e em 1987, atingiu uma safra superior a 6 milhões de toneladas.
Entretanto, nos anos posteriores a produção vem decrescendo e em 1993, por
exemplo, a safra foi de apenas 2,2 milhões de toneladas.

E hoje, o Brasil é um dos maiores importadores mundiais de
trigo, principalmente dos Estados Unidos, Canadá e Argentina

Pela sua impoItância na alimentação da população brasileira
e pela sua grande dependência do mercado internacional. o trigo assume um
papel de grande relevância na estratégia de deseuvolvimento sócio-econômico
do Brasil.

Com a finalidade de substituir o trigo nos produtos de
panificação e com vista li redução de nossa dependéncia do mercado
internacional e a uma alimentação a custo mais baixo para a nossa população,
diversos estudos vem sendo ela1Jorados no sentido de admissão. nos hábitos
alimentares brasileiros. da farinha mista para a produção de pães e de massas
em geral.

Assim, cremos. que a importação de trigo deva ser
substancialmente reduzida, ao serem obrigaclos os moillhos e demais
estabelecimentos industriais dedicados li moagem e beneficiamento do trigo, a
adicionar 88% (oitenta e oito por cento) da farinha pura uma percentagem de
12% (doze por cento) da fécula de mandioca

Para a produção de massas e biSCOitos restarão os 12% do
trigo para a comercialização como farinha pura.

A mediada levará a uma enorme economia para o Pais e em
nada prejudicarà o consumidor. uma vez que a farinha de mgo nnsta, não terá
seu teor alimenticio e nutritivo alterados.

Na verdade, já foram realizados inúmeros esmdos sobre a
viabilidade de adição da fécula de mandioca à farinha de trigo pura. e
cOllcluiu-se qne um acréscimo de 10 a 15% da fécula da mandioca na farinha
de trigo pura, não produz alteração no volume desta com a qual pode ser
elaborado um pão de excelente qualidade. em todos os seus caracteres: tanto na
coioração, quanto na estrutura

. . Em resumo. os caracteres organolépticos do pão não são
IJR;Judicados. O mesmo pode ser acrescentado para os demais produtos
elaborados com a farinha de trigo.

o nosso projeto se aprovado auxiliará sobremaneira a
cultura da mandioca hoje plantada em todo território nacional. principalmente
nos Estados do Pará e Paraná.

. Segundo ABAM - Associação Brasileira dos Produtores de
~andioca a produção anual de fécula de mandioca está em mais de 250 mil
toneladas.

'. Este setor agro-industrial vem demonstrando razoável
dinanusmo nos últimos anos com a implantação de 3 a 4 n~vas fécu1arias por
ano.
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Esperamos, pois, contar com a colaboração de nossos
ilustres Pares no sentido da aprovll\'ão de nosso Projeto de Lei.

Sal. dll5 Sessões. em 4 de maio de 1999

1~
.

j~/j [A.M • !.;.fJA
Depu ' ELCI BARBALHO

"éOMISSÃO DE AGRICl'LTURA E POLÍTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI :"\' 813/99

Nos lenuos do ano 119, caput 1. do Regimento Inlerno da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente delenninou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a parur de 04/06/99, por
cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 1-1 dejunho de 1999.

COMISSÃO pE AGRICl'LTlltA E POLÍTICA RURAL

o projeto de lei nl) 813/99. de lmClanva da nobre Deputada ELCIONE

BARBALHO obriga os momhos àe mgo a adicionar fécula de mandIoca íl iannha de tngo

pura. na proporção de i:~óde fécula e 88% de thnnha. O pr0.teto dctcmllna aInda que 1:% da

fannha seja Comerclaitzada sem mIStura aiguma,

bastante amplla.do. Se rransfonnado em lei. o projeto redUZIra nossa dependência da

Importa.cão de wn produto essencIal na. dieta dos braslielros. aos maIS abastados a.os m31S

pobres. além de esnm.ular o cultivo da mandioca e de cnar Imensas oporrurudades econônllca5

em todo o Pais.

TodaVIa. procurando Intelrnr~me do assunto. logo COnstateI que a

propoSta da. liumc depUL1-da passa por questões tecmcas mmcadas. Consultei. então pentOS

mdependentes - .ia calibre do Cenrro de TecnolOgia de Alímentos da EMBRAPA ~ os qu:ns

foram unânimes em seu veredicto: falta supone tecruco ao proJeto.

Foram os seguIntes. os pnnclpalS argumentos levantados contra o

proJeto:

aI A poSSibilidade de se adicionar fécula de mandIoca a fannha de mgo depende da

finalidade a que se desunar a mistura e do npo de mgo. Por exemplo. não se recomenda a

mJ5tUI3. se o demno for a. panificação. a produção de macanã.o ou de bolos e se o trigo for o

natlonal. do tipo "brando" li a mistura proposta seoa accltavei na producão de biscoitos. na

qual se utiliza a ciwnada. "massa podre" ~este caso espeCIfico. e acclIavel a adição da fécula

J. uma tàrinha ··fene". com elevado teor àe ghiten. como a proveruente do tngo vennelho de

pnmavera. Imponado do Canacia Caso. entretanto. 1!::'I1omndo-se as resmções. àecIda-se

combutar o mgo ··br.mdo·· ao arruda de mandioca para a produção de pão. o resultado sena

um produto reougnante á Vista do consumIdor. Em ounas palavras. a mlsrura prccoruzada pelo

projeto não obedece a uma regra geral. Ao contrano. aplica-se tão somente a casos

parnculares. bastante resmtos.

b) A adição da fécula resulta em uma mIStura com menor teor de protemas. com graves

conseqüênCIaS para a dieta. popwar. A população maIS pobre. a quem faltam recursos para

aquisição de protema de ongem amrnal. e que dependem para sua numção da protema obtida

de denvados do mgo, seria a mais prejudicada

CI A redução da qualidade da farinha. peja redução do teor medIa de gluten (ausente no

derivado de mandioca, beneficiana claramente os mOInhos argennnos que. graças ao

MERCOSUL Ja operam no mercado braslieiro.

d) O preço da fécula de mandioca e. hoje. prancamente Igual ao da fannha de tngo. Em

tennos de reàução de custos. a rntstuI'a não tera vantagem alguma. Mais provavelmente. o

cOIltI'ário irá. ocorrer.

e) Durante muitos anos. no passado. o governo obrigou a adição àe 01ltl'aS farinhas (como

a amido de milho e a farinha. de SOja) á farinha. de: mgo. ~a prnnca.. este: procedimentO

rnostrou..se muita complicado pela dificuldade de homogenelZaÇào de grandes quanndades de

rnatenal e pela geração de farinhas mtsta.s de baIXa qua.hdade.

f) A proposta foi reprovada no teste do mercado. Os mOInhos tem total liberdade de

produnr a mísw.ra que desejarem. combinando as fannhas que melhor lhes aprouver, Se não o

fizemn. ê porque nio cnconmuam compradores para os produtos. Seria díficil imaginar que o

Congresso Nacional Irã dispor-se a Impor ao consumIdor brasileiro um produto que ele

rejeita.

Isto posto. votO t>eia REJEIÇÃO do ProJeto de Lei n~ g,13i99.

•Deputado

ela r

Conrbnne despacho da Mesa da Câmara dos Deputados. o projeto sera

aprcclaào q1WIto ao mento. na fanna do art. 24. mClso 11 do RegImento interno. por esta

Corntssio de AgrIcultura e Polítlca Rural e pela ComiSSão àe Economta. Indúsma. e

Comercio. Cabem a COmIssão de Consntulção e Jusnça e Redação exmuna.lo quanto aos

aspectos previStOS no an. 54 do RegImento Interno. No decorrer do prazo regtmema.l não

tàram apresentadas emenáas ao projeto da nobre Deputada ALCIONE BARBALHO nesta

Comlssio.

É o relatório..

,,- VOTO no RELATOR

SaladaComlSsào.em Ui de~Ío'

PARECER DA COMISSÃO

de 1999

o projetO de lei ~O-813l99 tem o megavel menta de procw subSntwr

pane do lOgO Imponado por um proàmo nacionaL a. mandiOCa. cUJo mercado cODSUImdor sera

A Comissão de Agricultura e Polifica Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 813/99, nos
tennos do parecer do Relator. Deputado Moacir Micheletto.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes, Xico Graziano e
Antônio Jorge (Vice-Presidentes), Abelardo Lupion, Carlos Melles,
Francisco Coelho Jaime Femandes, Paulo Braga, Ronaldo Caiado, Zila
Bezerra, Carlos 'Dunga, Confúcio Moura, Gessivaldo Isaías, Moacir
Micheletto, Nelson Meurer, Silas Brasiieiro, Themístocles sampaio, Wilson
Santos, Anivaldo Vale, Canos Batata, Luís Carlos Heinze, Paulo José
Gouvêa, saulo Pedrosa, Adão Pretto, Geraldo Simões, João Grandão,
Luci Choinacki, Hugo Biehl, Roberto Balestra, Nelson MarquezeUi, Nílton
Capixaba, Giovanni Queiroz, Sérgio Barros, Romel Anízio, Telmo Kirst,
João Caldas; e, ainda, Gervásio Silva, Joaquim Francisco, Alberto Fraga,
B. Sá, J(jlio Semeghini, Lídia Quinan, José Pimentel, Aldo Rebelo, J(jlio
Redecker. Agnaldo Muniz e Marcos de Jesus. ______

/' ;

Sala da Comissão, em 17f~~~ride 1999.

Deputado DILCEU~RAFICO
Presi~

'3
PROJETO DE LEI
Nl!. 827-A, DE 1999
( Do Sr. Geraldo Magela )

Allera dispositivo da Lei nO 5.619, de 3 de novembro de 1970, que "dispõe sobre
vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Policia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências;; tendo parecer da Comissão de RelllÇÕes
Exteriores e de Defesa Nacional pela rejeição contra o voto do Deputado VirglJio
Guimarães (relator: Dep. Aroldo Cedraz).

(ÀS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL: DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Projelo inicial

11 - - Na ComlsSl1io de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- termo de recebimento de emendas;
- parecer do relator;
- parecer da Comissão

A cÂMARA DOS DEPUTADOS decreta:

Art. 1° - Acrescente-se o § 3° no 3rt. 30 da Lei nO 5.619. de 03 de novembro de 1970,
que terá a seguinte redação:

"Art. 30: ......
§ 3° Fará jus mensalmente a trima diárias a que se refere o

caput deste anigo, o policial-militar da ativa, em substituição à
elapa de alimentaÇão."

Art; 2° D!-se aos artigos 74, 75 e 76,capul, a seguinte redação:

"Ar!. 74 - O policial-militar da ativa tem direito, por conta do
Distrito Federal, a uniforme, roupa de cama, de acordo com as
tabelas de distribuição estabelecida pela Corporação.

An. 75 - O poliCial-militar no ato da promoção faz jus a um
lIIIXilio para aquisição de uniforme no valor de trés vezes o soldo
de sua graduação ou posto.

. Ar!. 76 - O policial-militar que o requerer quando promovido,
~ concedido um adiantamento correspondente ao valor de um
soldo novo posto ou graduação para complementação na
aquisição do uniforme."

Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição tem por objetivo igualar direitos e deveres entre oficiais e
praças no ámbito da Corporação. Até entlio cabos e s~ldados têm direito ao fardamento; ~ão
sendo justo excluir sargentos e oficiais de tal beneficto, uma vez que passam a ter ~bém.
os cabos e soldados, o privilégio de requerer o adiamento de um soldo para composição de
novo fardamento.

Quanto a introdução do §3° ao art. 30 rste visa assegurar um direito liquido e certo
ao policial-militar desarrancbado, adequando a legislação vigente à realidade exist~te na
Capital Federal, em vinudc da lacuna ora existente, ocasiooada pelo advento do término do
rancho e o conseqüente recebimento do valor correspoodente no contra cheque.

Temos de recuperar a esperança com urgência. Do contrário, a perda de oportunidade
poderà resultar em grave e pendular retrocesso..

Diante do exposto, canclamo aos nobres pares desta Egrégia Casa que _em a
presente proposição.

Sala das Sessões. O;de maio de J999.

~
-

OMAGEI.;
ADOFEDERA
PT-DF.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI~

LEI NQ 5.619 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1970

Dispõe sõbre vencimentos, indeniza
ÇÕIlS. proventos e outros direitos da
Polícia Militar do Distrito Federal,
e dá outras providtncias.

T1TULo m
Das Indenizações

CAPiTuLo I

Das Diânas

antamento correspondente ao valor àe
1 (um) sôldo do nôvo põsto ou gra
duação, para aquisição de uniforme.

§ 19 A concessão prevista neste
artigo far-se-á mediante despacho em
requerimento do policial miI:tar ao
Comandante-Geral.

~ 29 A reposição do ac1i2.ntame::~~

sera feita mediante desconto mensl:l.l
no prazo de 24 (vinte e quatro)
mE:ses.
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~ 31? O adiantamento referido nestt
arttgo poderá ser requerido novamente
se o policial militar permanecer mai~

de 4 (quatro) anos no mesmo pôsto
ou graduação, podendo ser repetido em
caso de promoção, desde que r quide o
sal:lo devedor do que tenha recebido.
...: .

"ffiMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 827199

Nos tennos do ano 119. caput. I. e § I° do Interno da Cimara
dos Deputados. o Sr. Presidente detenninou a abertura - e diwlgaçio na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 14.6.99,
por cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão. em 21 de junho de 1999.

" \

\... ~~~,-\...:.k:\.:..L
Waibia Lóra í
Secretária

I-RELATÓRIO

o projeto de Lei TI" 827. de 1999. de autoria do ilutllre o.pu
tado Geraldo Magele. attera a Lei nO 5.619, de 3 de novembro de 1970, que'cbp6e

sobre vencimentos. indenizaçõeS. proventos e outros direitos da Policia MiIiW do

Dillrito Federal, e dá outras providlIncias".

A proposição insere um § 3°, ao ar!. 30. da Lei nO 5.61ll170,

-atribuindo ao policial militar da ativa o direito à percepção. 11lIlI1IlII, de trinta di*iaa

de aIimenlaçlIo e modifica a redaçllo dos arts. 74. 75 e 76. de indigilada lei, J*a-

tender a lodos os policiais miHtares, respectivamente: o direito a llIClIblIr do Di*ilo

Fedenll Wliforme e roupe de cama, de acordo com tabelas de dls1ribuiçlo da Corpo

raçlio; o direito à percepção, no ato da prcmoção. de um auxílio 1*1 aa,uisiçlo de

uniforme, no valor de três vezes o soldo do poelO ou graduaçIo~ o lII-' foi pr0

movido; e o direito a requerer, quando promovido. um adillnlamllnlo: corrtllpOlldalll1l

ao valor de um soldo do novo posto ou graduaçao. para complemeuto na aa,uisiçlo

do unifonne.

Em sua justificativa, o insigne Autor fundamenta as altaraçllu

indicadas na sua proposição nos seguintes argumentos:

a) a inserção de um § 3" 80 art 30 decorre da suspenaIo da

fornecimento de alimentação. pela Policia MWilar. aos seus integrantes. nos ranchoa

dos lIQ,UlIItellllTl8l1los da Corporaçio, e visa a cornPens- o nAo rec:ebirnel1lO da ali

menlllÇio in natunt pela via pecuniária; e

b) as alterações aos artigos 74. 75 e 76, iolenlam igualar dOi

tos da oficias e praças.

No prazo regimental de cinco sessões. a proposiçlo nIo r-.

beu emendas.

Cabe a es1a Comissio de RellM;6es Exteriores e de Defesa

Nacional manifestar-se sobre o mérito da proposição. obedecidos os ~milea fixadoa

no Ragimento Interno da CArnara dos Deputados.

É o relatÓliO.

li· VOTO DO RELATOR

Preliminarmanle, a titulo apenas de infonnação, cumpre desta

car que \I proposição, por via indireta, busca aumentar a remuneraçio dos policiais

militares. ampliando direitos que se malerilllizam pela percepção de numenirio.

Na Constiluiçlo Federal de 1988, encontramos os seguinIM

dispositivos referentes à policia e corpo de bombeiros militar do Disbilo Fedet1II:

a) o art. 21. XIV, del8mIina que é compet6nci\l da UniIo "0rga

nizar e manter a policia CIVIl. a policia mliitar e o corpo de bombeiros mliitar do Dis-

trilo Federal". isto é. o J?agamento dos vencimentos - dos poIicia,s e bombeiros miNta

res do Distnto Federal -.o que Inclui gratificaÇÓes outras vantagens - é obrigaçAo da

Uniio:

b) o art. 32. § 4°. por sua vez. especifica que a utilização, pelo

Governo do Distnto Federal. das policias Civil e mimar e do corpo de bombeiros mili

tar se fará nos termos de lei federal: e

C) o art. 42. c.put. dispõe que os membros das policias mi1ita

r.,. e corpos de bombeiros militaras são mil~ares dos Estados. Dislnto Federal e dos

Territórios.

o art. 61. § 1°. fi. também da Carta Magna. enumera hipótelMls

em que a lei é de illlciat,va prlvatlva do Presidente da República.

o ponto em comum entre as diversas hipóteses explicitadas

nu a1ineas do inciso li é que. em todas. compete à União a administraçio do órgio

ou funçio ou o custeio dos servidores públicos ou dos militares.

Entre as hipóteses delltacadas. no referido art. 61. § 1". li. niio

está explicitada a competência privativa do Presidente da República em relaçlo às

leis a,ua tratem sobre o aumento de despesas relàtivas ao custeio. especificamente.

da policia militar. corpo de bombeiros militar e polic;i!! civil do Distnto Federal.

No entanto. uma interpretaÇ:iio teleol6gica do dispositivo. com

binada com uma inlllflll'etação lógico-sistemática dos arts. 21, XIV. 32. § <I', 42, c..
puto e 61, § 1". fi. nos indica que a iniciativa de ,uma lei que implique aumento de

desp8S11 com o custeio de policiais militares e t!ornbeJros militares do Distrilo Federal

dava ser privativa do Presidente da República, caso contràrio o Congrftso NacionlIl

poderia determinar aumento de vencimentos para policiais e bombeiros militares do

Disbilo FlIdaral independentemente da exilllltncia ou nAo de condições de paga
mento desse aumento pelo Poder Executivo Federal.

Além disso. há a questio de previsão na Lei de Diratrizes Or

çamentárias e na Lei de OfÇlllT*l1O Anual de recursos para fazer fr'etU a _ au

mento de despesa.

Essas matériaS seria, com proprilldllda, dilCUtidas no AmblIo

das doutas COOlIssOeS da Conslituiçio • Justiça e de RadaçIo e da Firwlças e Tri

bulaçIo,~ nossa mrieIlaçio. no 6mbito daIl8 p.---•• a,uMlIo da

compeItncia material da Uniio em relaçio • manutençllo dia polIcias civil • militar.

a siluaçIo auIgM«Is da _ a poIfcia • corpo da bclrnbei~ rni/itar do Dislrito Fada

ra! utilizada pelo Distnto FedaraI, na fonna de lei fedet1ll. embora __ "*!1bros _

jam rnililares do DiIlrito Federal.
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Com relaç/io, especiIica!!lente, ao mérito da proposição, enten

demos e elogiamos a preocupaç60 do ilustre Autor em aumentar a remooeraçIio doS
mililaAIs do Dislrtto Federal, porém somos de posição que a forma utilizada nao está

adequada, o que toma in~iávlll a aprovaçAo da aua iniciativa,

Com rel8ç4o à inl«Çiio de um § 3°, ao artigo 30, da Lei

5,619170, anllÜnndo-se o texto deste artigo verificamos que ele se refere a diárias a

SflllIRI pagas, SOb a forma de indenizaçio, pera atender às c:IHpena .Xii-dtni
rIM de SIIImentaçIo e'da pousadII do milltm' que se 1If..... da organiDçIo mlIItar

• que..--, por motivo de serviço.

o que pretenda o Autor por melo do § 3" proposto li P8IJlII' aos

militares do Distrito Federal trinta diárias de alimentaçAo, independentemente de leU

afMtamento de sede,

Alega o Deputado Geraldo Magela que eS58 diária sublltillma a

aWII1lll1I8Çilo in natu,. nao percebida pelo mililar desammchado. A qLIIIS!Ao, por

tanto, li • da pegamento de um valor lIllI'I'llllhante 80 vale-alimenlllçAo recebido pelo

servidor público,

Tal aituaçAo já ocorre no âmbito do Distrito Federal.

o Decreto nO 16.8<14. de 9 de outubro de 1995, determina a

aplicaçAo, à PQ(icia Mililar do Distnto Federal, do disposto no artigo 50, da Lei nD

8,237, de 3D de setembro de 1991. o.qual estabelece que "o mimar. quando servir

em organizaçio mimar que nAo tenha rancho organtzado e noo possa _ arran

chado por outra organização nas proXimidades. terá direito à indenlZllÇâo do valor

igual à etape comum fixada pera a localidade".

Os artigos 2° e 3" desse Decreto determinam, in vetb/r.

" Art. 2" Os vaiorlls básicos das etapas de alimentaçio são ...
fixados pelo Estado-Maior dll5 Forças Armsdas e periOdiC:MIente
reviStos.

A1t. 3" O.Co~da Policia MiIiIar • do Corpo de
Bombeiros MUitar do Disltílll Federal lixarão, de maneira idInIica. ia
cntáfios relativos aos càIalIo. para saque da IndoniZaçio de AI~
mentaçào, que seni paga a todos OI policiais-militares e bom-

beiros-mi~ da atiVa, no exercicio de~ de l1lIlUntZa mill
tarou bombeiro militar.".

Portanto, de forma tecnicamente maiS correia, está atendida a
pretensão da proposição.

Com relaçAo as alterações dos arts. 74..75 e 76, ternos que:

a) o art. 74. da Lei n" 5.619, de 3 de novembro de 1970, em
sua redação atual prevê que t6m direito a unifonne, roupa branca e roupa de CIII1Ill,

gratUtamente. os alunos da Escola de ,Eoanaçáo de Oficiais PM. o Cabo PM fi o
Sokl8do PM: I '

b) o atual 00.75 assegura ao aluno declarado Aspiranle-a-ofl

cial PM. ao Cabo PM promovido 8 3" Sargento PM, aos nomeados Oficiais PM ou
SlIrgentos PM mediante COllClnO fi BOS nomeadoS CapetAes PM a percepçio de um
auxilio uniforme no valor de três vezes o soldo de sua graduação;

c) o ar!. 76, por SUB vez, assegura aos Oficiais, SUbtenen!Bs e
SlIrgentos PM. quando de sua promoçio. o direito de requererem, qLI8Ildo da pIO

moçio ou no caso de permanência por mais de quatro anos no mesmo posto ou
graduaçio, um adiantllmento no valor de um soldo do novo posto ou gfIIáuaçto, a
ser restituído mediante desconto mensal em v/ntee quatro meses, para a aquisição

~de uniforme.

A proposição sob análise pretende alterar o art. 74 tornMdo

obrigatório o fomeCimento de uniformes. roupas brancas fi roupas cje CBll1II para to
des as pIlIÇ8S e todos os oficiais. Isto li, desde o Coronel. Comandánte-Geral da
Corporaçio, até,! soldado recém-incorporlldo teriam esse direito.

'. A medida nâ\lÍ! adequada.

< \ti>' , O fomecime~to'Obrigatório de unífocmes mostf'OU-l8 tIO fattio

que. em 7 de março de 1995. o Comandante-Geral da Policia MH"àr do DistriloFede'-

ral baixou a Portaria PMDF nO 063, assegurando aos alunos da Academia de PQ(ícia
Milftar, aos cabos e aos soldados da PMDF, no caso de'não fornecimento de uni.

forme, urna indenização. anual. correspondente a duas vezes o soldo de Cabo PM
por ano civil.

A extensto da obrigatoriedade de fornecimento de uniforme
aos oIiciaís e às demais praças gBfará &ituaçio semelhante, que por certo deman
dará, poaIericrmente, atrll~ deas8 direito da recebimento de uniforme em
compenaaç6o financeira. onerando ainda mals os já combalidos recursos financeirotl
do Distrito Federal.

A.alleraç/io do art. 75, embora estenda a possibilidade de em

préatimo a cabos e soldados, está em contJ'lIdiçAo com a alteração do art. 74. Se o
lMliforme é gratuito. SOb que fundamento será fornecido o adiantamento para e aqui
&içio de unifonne ?

Além disso, a extensio desse beneficio para cabos e soklados

ao invés de beneficiá-los lhes é prejudicial. Pelo texto o auxílio só seria devido em
casode~, pela Portaria PMpF 063 o auxílio é devido em cada ano civil.

Já a altflfllçáo do art. 76 reduz as nonnas relativas ao emprés

timo, previstas nos parágrafos ao atual art. 76, deixando margem a que sejam ad0ta

das, administrativamente, soluções prejudiciais aos oficiais e praças.

Assim. as modificações propostas, em que pese sua nobfe i/l
tenção, mostram-se desvantajOsaS para os policiais militares se comparadas com a
situaçlio atual.

Em faca do exposto voto pela rejeiçio deste Projeto de Lei n"
827, de 1999.

Sala da Comissão, em R1 de~b(\00 de 1999.

111· PARECER DA COMISSÃO

A· ComiSlAo de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
em reuniAo ordinària realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n" S27M, do Sr.
Geraldo 1hgeI., nos termos do parecer do relator, Deputado Aroldo Cedraz.
contra o voto do Deputado Virgmo Guimarães.

.. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio
Carlos Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra, Synval Guszzelli, Paulo Delgado
- Vie:e-Presidentes, A1dir Cabral, Anoldo Cedraz, Cláudio Cajado, Francisco
Rodrigues, JoSé Lourenço, Aracely de Paula, Luciano Castro, Luciano Pizzatlo,
Bonifácio de Andrada, Clóvis Volpl, Coronel Garcia, Nelson Otoch, Silvio Torres.
DamiAo Feliciano, Edison Andrino, Elciooe BarbaJho, João Hemnann Neto.
Jorge Wilson, Jorge Pinheiro, Zaire Rezende, Virgílio Guimarães Waldomiro
Fioravante, Aldo Rebelo, Jair Bclsonaro, Paulo Mourão, Femal'ldd Gonçalves.
JoSé Carlos Elias, JoSé Thomaz Nonõ, Luiz SalomAo, Haroldo Lima, De Velasco
e Bispo Wanderval. .'

Sala da Comissio, em 27 de outubro de 1999

10

PROJETO DE LEI
N~ 855-A, DE 1999

(Do Sr. Geovan Freitas)

Altelll a Lei n' 9,503, de 1997, de forma a obrigar a reaiização de exame
psicológico periódico para os motoristas profissionais.

(As COMISSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) -ART. 24.11)
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SUMÁRIO

" Projeto inielal

.. Na Comissão de Viação e Transportes:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
emenda oferecida pelo Relator
parecer da Comissão
emenda'adotada pela Comissão

o Congresso l\aclDnaJ decr~;

Ar!. le ':] an. i';7. ~ ~('. da L:: n~ 9.~0:. de li?97 - Código áe

Triinsno Brasileiro. passa a \1gorar com a seguIIuc rea:acão

" Art. J-'-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ..

f 3 tJ O exam~ prtn'lSlO no paragrt1Jo anterior. quamio apitcmio a

candurar que exuca arNráode Tl!1IfIl1ZUatia ao veícuio. Inciulrá ava1U1J;iio

pSlcoióglca preimrmar. sendo esta obrzgarorza para os dmzals contiJJto~s

tl.DenaS quanao da re.air=m;ão ào referido e:raJ1f4 para a pnmerra hablluação.

.A.rt.:~ O conàuror que exerce anvuiaáe renumerada ao VeICuio

teta. essa InfOrmaçãO lDciuida na sua Caneua NaclOnaí de HabihtaÇio. coniorme

e=riicacóes do Consellio Naclooai àe TrânSIto .. CONTRAl\.

lut. 3e Esta. te! entra em VIgor tiO Isessenta I cilasapos a dataâc sua
pubitcacão.

JUSTIFICACÃO

LEGISLACÃO CrrADA A:>"EXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS .. C.DI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI :,\°9.503. DE 23 DE SETEMBRO DE 199"7

INSTITLl O CODlGO DE TRÃNSITO
BRASIU:IRO.

CAPm..i1..ü )1.1\'
Da HabiHtac.ão

...;n, 1';: • O Candidato a habilitaeão devera suometer·se :l exames reaitzaàos
!leIO ore:ào exeCUDVO âe ninsno8 na sesruunc ordem

· --oJe aouáão íisica e mental: -
:: - ,YETADO'",
::: • escnt08 sobre ICg1Slacão de tI'ãnsno;
:8: • u~ nocões de Dnmerros socorros. -:onionne j;;:gllIamentacào üQ

:OXTRA}.;~ .
... - ae olrecào veicular. reailzaào na VI:! Dubhca em tetCUIO ae c3tegona nare

~ .:nw estive. habihtlI1do-se.
: : e Os resuitaáos dos exames e 2. Ident1ilcacão dos resoecttvos examtnadore~

serão reglSD'3cios no RENACH. >

"·:-r::l:vn ::J:.:rl:f!TC:O ur.u:o tr:ms:O!7r.aao ~rr: ~. :-c.__rf: '8 v!. :. .:. _ •••• ;I'7'~

> :~ .:. exame à~ 30udão IlSica e mental sera orehmmar :: renovavel a caca
':InCO anos. o:.: ~ cada três 2IlOS para conautores com maiS de sessenta e cmco anos

J~ laaü~. :':.-:- lVcal de resHiêncJ:1 ou oomIClho do e;.,::mnnaQÜ
• .: .:.;...t!s~;ao De.U: i..I:: r.' 9,t)a~. .;,·e;;1 o: !9v~

::8 .:' exame pre"ISto no parag:raIO antena:-. .:uanoo reierem: 2. onmetr2
habíiuacao8 mciUlra a avaiIacào pSlcoiogIca preununar e comOlementar ao reiendo
~xarne. .

• ~ E: ;.:::r/!sCJuo Deu, L~l r. l 9.602. di!~! 01 199~.

~ ~~ Ouanao houver mdicIos de deficienc13. fisica. mental ou ae
progresSI\'làade de doenca que possa dImInuJr ~ caoaclàaáe nara conaUZJr (\
\'elcuio. (I prazo prcVI510 no § :0 POàera ser dimlI1uiCio Dor nrOOOSla do Demo
exammaaor . , .. .

.. t~·a~rI!SCtaor>etaL.:;r.;;,'5I): . .:';.:;O,' J99~

Algumas emmesas de mmsoone r:ai!=. esponrancamemc. COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
exames pSIcoiogtcos para. reavailação áe seus motonsms. E:nborn 05 reswwios

conheclaos dessa medida se.lam bastante ammadorcs. a grande maIona das companJuas TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
ameia Ignora esse npo de precaucão8 assun como. Oo.VIameme. os pronS5JOIWS amànomos.

PROJETO DE LEI N° 855199

Sabe·se que mintaS anomahas comportamenI:a:1S são onundas cio

propno exerCIC10 da pro:fissão de motonsta, não podenáo ser deteeWias8 pormuo. 2. epoca

âa pnmCJr.1 habilita.ção8 ÚD.1ca oponumáade em que o novo Código de Trinstto e:age a

avaha.cão pSIcoiogIca do condmor.

D: faro. estueios têm demonsmuio oue o motansta protisstOD2Í

;em uma aas anVIâades maIS emessames. espectaimeme soo o aspeCIO 'PsIcoio~cQ. er::

:acc àas eX1gencl3S de 3IeD.cào dIiusa e concennada.. caicula~~l~e d.mincIa..

:elrura a:: placas de smahzacão. ure"Isão e cniremamcmo ri: slruacões de nsco. e::. Esse

.:Juaáro e agravado peJa precanedade das malhas umana e roooVIana. no BrasiL peias

grandes OlstànClas. peia ruoeza ao citma. peios batxos saíanos. eníim..

Tudo ISSO rem uma consecucncm. O estresse. :lo lI15àtlStacao

crómca.. 2. àepressào e ourras anomalias observaaas em exames pslcoioglcOS - vem-se

oesqwsando mUlto a respeno - pucc..-m ler mfiuênCla declS1\'a na ocorrêncta oa. IC3lor
oane dos acIdentes.

.-\ssim. parece·nos convemente que ao menos os condutores que

exerçam anvidadcs remuneradas ao veIculo sejam obrigados a reaiizar o exame àe

aV2iLacão pslcologica com a mesma penodicida.de detemunada para o exame de aptIdão

fisica e mcmaJ. Esw--s... gmmnndo. com tal providenCIa. que .penas condutores
rcaJmcnre capICIQdos. Im:!usive do pomo àe VIsta psicológico. possam exercer anvidaàe

tio penosa e arnscada quanro • àe motonsta profusiooai.

_/ ,./
SaladasS--'- ,,-..- .. ';f.~ "-1999~.em ;"""'L)ooIo'o #//. ,,(,'(1/, _.... •

fi;Y~
/y.
./

Deputado wvan FrettaS

Nos termos do art. 119, caput. l. do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente detemTlrfolf a aoertura .. e

divulgaçâo na Ordem do Dia das Comissões " de prazo para

apresentação de emendas. a partir de 05f08199, por cinco sessões.

Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 12 de agosto ae 1999

".
----.,.

r<uy CliiTar· Pruaênclo aa Silva
Secretário

I.

"

I .. RELATÓRIO

Sob exame aesta Comissão encontra-se o Projeto ae Lei n.:l

855. oe 1999. oue tem oor finalidade obrigar a reaiização oe exame pSicológICO

oenódico para os matonstas profissionais. Para tanto. promove modificação no §
3° da art. 147 da Código de TrânSIto Brasileiro. A par disso. detennlna que o

condutor oue exerça atividade remunerada ao veiculo tenha essa Informação

incluída em sua CarteIra Nacional de Habilitação. na forma definida pela

CONTRAN.
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Justrticanao a inlClat.va. o autor. Deoutado Geovan Freitas.

CIZ aue mUitas anomalias compartamentals denvam do oróprio exercício da

atlVlaaae ae motonsta orofiSSlonal. não poaenao. portanto. ser detectadas na

avaliação pSICOlógica nOle prevista na leI. Já que esta ocorre ,aoenas à época aa

pnmelra habilitação. Segundo o proponente. tais anomalias parecem ter snfiuéllCla

oeCIsiva na ocorrênCia ne granae pane aos aCidentes que envolvem os

profissionaiS do vOlante.

=sgotada c crazo regimental, :lão feram aoresentaoas
emencas ao proleto

~ ';'J -: 3';'.ã"':""e ::"evlsro ... :: caragrarD amenor ~~c::':;ra

avallscão OSlcologlca ::'2Ilmlnar 9 ccmolementar Duanco a ele Se

suometer, --:3 cnmelra -=.ollltação. :U8IQUer :snmQsto ou semore

Jue a ele se suometer :: :::::nOUtor aue exerce atlvloaae remuneraaB

30 VeiCUlO.

-ueoDtaa:::: ,...,!beno .Mourão
=(:elator/'

=. o relataria

11- VOTO DO RELATOR

-)7'

111 - PARECER DA COMISSÃO

{) aroJeto vem oreencner lacuna eXistente nos CISOOSItIVQS

:0 Código ae Tránsno Brasileiro aue tratam aa nabilitação de condutores.

Com efeito. à éooca aa elaboração aa lei ae tránslto. o

·eglslaaor Ignorou os efeitos benéficos aa avaliação oSlcológlca sobre a iormação

::;5 motonstas. lrmnanoo--os á realização oe exames de aptidão fisica e mental.

?ostenormente. o Poder Executivo envIou iniCiatIva a eSIa

:258 ::-coonao a ::i::::usão aa aV8uacão CSICOIOglca nos exames ce sauae

'5reremes a onmelra naalulação. Aoravaaa a orooosltura. cnegou~se a sltuacáo

::...:e nDle vigora: emoora os conautores selam reavallaaos oenoaleameme no ~ue

~esnelta a sua satide iíSlca e mental. seu neml OSlcológlCO é tido como Inalteraoo.

.s Que se conslaera OBStante uma Unlca avaliação orellmmar,

-aI oresuncác. 2: 5' !::sngosa cara QualQuer c:::::::::::.ncr. :.

a~naa mars eemerana Dara a caregona C.:tS mmonsr8s DrofJsslonalS.

Esses traoalnaQOres. não rere suometldos ao estresse aa

::-onssão. ::JStumam sorrer siteracêes C8moortê,memalS cwe ile ::::rerel"!'!

,atureza multa Distinta oaauela caotaaa na onmelra avaliação OSlcológlca.

MUitas vezes. ce SUleltOS calmos. c:JmeOlôos. passam a se

Danar como pessoas agressIVas, aestemoeraaas ao VOlante. Esses aesv\os ae

oersonafidade. parece-nos. somente oooerão ser oetectaaos se. a exemClü aos

exames de aptidão física e mental. emorestar-S9 cenoolcidade a avana<;:ão

:J51cologlca oos que gannam a VIDa à mrecão

A Comissão ae Viacão e Transoorres. em reunião
~ralnána realiza0a hOle. aprovou unanimemente. com emenoa. o Projeto de Lei n'
ô55199. nos termos 00 oarecerdo re'ator. Deourado Alberto Mourão.

Estiveram oresentes os seguintes Deputaaos:
MarcelO Teixeira - Presll:lente. Márlc-Negromonte e

:hlco aa Princesa - Vice-PreSidentes. Antónlo Geraldo. Aracelv oe Paula. Eliseu
Resenae. Igor Avelino. IIdeionça Coraelro. João Ribeiro. Laél VareUa. Albeno
Mourão. Domiciano Cabral. João Hennoue. Aloizio Santos. Chioulnho Feitosa. Feu
Rosa. Romeu Queiroz. Sílvio Torres. Carlos Santana. LuiZ Sérgio. Phílemon
'<odrigues. Teima oe Souza. Wellington Dias. Airton Cascavel. João Tota. Jose
::haves. Duílio Pisanescnl. Neuton Lima. Gonzaga Patnota. Pedro Chaves.
A,lmennda de Carvalho. Paulo Braga. Jorge Costa. Osvaldo Reis. Dr. Heleno.
Almeida de Jesus. José Carlos Elias e De Velasco.

3ala da. ComIssão. em 27 de outubro oe 1999

i/~\
DellutadóP.lARCELO TEIXEIRA \

- Presidente

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se a reaacão orocosta pelo art. '0 do oroJeto ao § 3° do aiT. 147

aa Lei nO 9.503. de 1997. a segUinte nova forma:

Senao assim. voto pela aorovacão ao Proieto De Lei n.o
855. de 1999. considerada a emenDa em anexo. .

Eis oor Due somos TavoravelS a 8orovação do oroleto em

"oco. aestacanao. aoenas. Que nos figura mais aDeouaoo oromaver uma alteração

aa reeaçãa orenasta ae forma a toma-la mais c:ara. mais reoresentatlva aos

anseios ao autor.

Sala aa Cemlssão. em

Débutaoo AlbeiT;;Mouráo

'--~elator

:::MENDA

y

"Art. 147 ,== _ .

§·3~·..·O·~~~;;;~·~~~~;~i~·~~·~~;.;;~;.;;f~·;·~~~~~·;·;~·cl~i;;,
avaliacão osicológica preliminar e comolementar ouando a
ele se SUDmerer. na Drimeira nabi/itação. qualauer candidata
ou semore aue a ele se submeter o condutor oue exerce
atividaae remtlneraaa ao veiculo INR)".

Sala da ComisSão. em 27 de outubro oe 1999.

L~

Deputado MARCE:b TEIXEIRA
i>t'esiciente

PROJETO DE LEI
N,!! 890-A, DE 1999
( Do Sr. Bispo Wanderval )

lJê-se a reaacão DfODQSta DelO ar. ·0 jo orOleto a: ~ :;z ~:

an 1~7 ca Lei á~·9503, ae 1997 a segUinte nova jCrJTl2;

.;rt ._.

Altera a redação da art. 1° da Lei nO 8.176. de 8 de ievereiro de 1991. e dã outras
provldéncias.

(ÀS COMISSÕES DE ,,!INAS E ENERGIA: DE FIN~NÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART.
54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO - ART. 24. 11)
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SUMÁRIO

- Projeto Inicial

- Na ComIssão de MInas e Energia

termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

o CongreSso Nacionai àecreta:

Art. F O ano jO às Lei nO 8.ii6, de 8 de fevereiro de 1991,
passa a vigorar com a segtlinte redação:

~'An.iC: _ n ••••••••••••••••••

§ i' Não se inciuem noS casos previstos neste artigo os usos
de gás liquefeito de petróleo para aquecimento de piscinas de escolas de na!aÇio
que ofereçam tratamento hidtoterápico, a pelámenos trinta pessoas.

§ 2' As entidaàes e hospitais que lllltl1lI1 de deficienteS
fisicos. os qnais necessitem de tratamento especializado em piscinas térnúcas,
que são aquecidas por gás liquefeito.

§ 3° As entidades mencionadas nos parágrafos anteriores
terão direito a adquirir o gás liquefeito de petróleo por mn valor equivalente a
50% (cinquenta por cento) do preço normalmente pago pelos consumidores
resiàenciais"t.

An. 2' Esta lei entra em vigor na data de sna publicação.

An. 3= Revogam-se as diSP?~ições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

. Nos últimos anos, tem sido grande <' progresso das ciencias
médicas na área de fisioterapia, com o advento d~ 11<" a, l';cuicas e métodos de
ttatarnenro~ que têm sido empregados com :-iU,,::::-:,(l na cura de várias
enfernridades.

Dentre elas, a hidtoterapia vem a"unllndo papel de destaque
no tratamento de problemas ortopédicos e OUIr<'> relacIOnados ao sistema
locomotor, além de outros usos, tais como a hlJh'~mastica para pessoas
enqnadtadas na chamada terceira idade. que lIeCC»ltam de exercicios

controlados para ativar os sistemas círculatórÍo e r"'I"1'41',"0. ou mesmo como
tratamento de doenças relacionadas à ansiedade. pr<,Jw.mdo uma sensação de
relaxamento, maior autocontrole e bem-estar geral d<., pacl~ntes.

Cabe-nos, pOrtanto, buscar meIo> para que esse tipo àe
terapia possa ser oferecido por menores custos e a uma parcela cada vez maior
de nossa população.

Nesse sentido, o projeto de lei que ora oferecemos à
apreciação desta Casa visa tanto a descaracterizar como crime contra a ordem
econômica o uso de gás liquefeito de 'petróleo para aquecimento de piscinas de
escolas de natação que ofereçam muamentO hidroterápico, quanto a criar um
""bsídio equivalente a cinquenta por cento do valor normalmente pago pelos
consumidores residenciais, quando esse combustivel for adquirido com aquela
finaiidade por essas instimições, de tal sorte que seja possivel, com semelhante
redução de custos, estender esse tratamento fisioterápico inclusive à parcela da
população atendida pelos serviços de saúde pública.

Assim sendo, vimos solicitar o àecisivo apoio dos nobres
pares na Câmara dos Deputados para transformar nos"" proposição em Lei.

Sala das Sessões, em àe de 1999.

& I . /.I-/ÚJA~
o.:-lJjL~

PePutãdo PO WANDER;,J. ;-

~LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEl'AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.176, DE 08 DE FEVEREIRO DE 1991

DEFINE CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMlCA. E
CRIA O SiSTEMA DE ESTOQUES DE COMBUSTÍVEiS.

Art. 1°- Constimi crime contra a ordem econômica:
I - adquirir, distnbuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações

recuperáveis, álcool etilico hidratado carburante e demais combustíveis liquidos
carburantes, em desacordo com as nonnas estabelecidas na forma da lei;

II - usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas,
caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo com as
normas estabelecidas na forma da lei.

Pena - detenção de um a cinco anos.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 890/99

Nos termas da art. 119. caput. I. do Regimento Intema da Cãmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 12.08.99. por
cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao proJeto.

Sala da ComIssão. em 18 de agosto de 1999.

d~
--;;(jZt...(-_

Lenlvalda D. S. A. Lobo
Secretária

1- RELATÓRIO

o projeto em eplgrafe exclUI do rol das ações que constituem

cnme a utilização de gas liquefeito de petróleo uuhzado para aquecimento de plscmas de
escolas de nataÇão que ofereçam tratamento hidroteraplco a pelo menos mnra pessoas. e

das entidades. inclUSive hospitais. que tratem de deficientes fislcos que necessitem de
tratamento especializado em piscinas rennicas,

Estabelece. amda. a proposição que taIS enndaeles tenham "direito
a adquirir o gas Jiqucícno de petróleo por um valor equivalente 3 50% (CInqüenta por
cento) do preço normalmente pago pelos consumidores residenciais,"

A proposição foi diSlribuida as ComIssões de Mmas e EnergIa e
de Finanças e Triburação. nos fCrmos regimentais.

~a Comlssào de Mmas e Energia. fOI abeno prazo de CinCO

sessões para a apresentaçio de emendas. Escoado este. não foram ofereCIdas emendas.

A propoSição foi~me disrríbulda.. em 10 de agosto do corrente ano.
para relatar.

Analisada a proPOSiçãO. nos límnes esmbeiecldos pelo dISpostO no

ar\. 55 da ReiiImemo Intemo desta Casa e dentro 9as fromelrOsdefinidas no inCiSO X do
art. 32 do mesmo diploma. passo a emitir meu voto.

11· RELATÓRIO

A idéia central da proposição e a de ensejar oponunidades de
tratamento hidroterapico a pessoas carentes por entidades que àlsponham de piscinas

tênnicas.
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Para tanto. o projeto prevê a exclusio da utilização de gás

liquefeito de petroleo ~ GLP do rol das ações consideradas enrne c. adicionalmente.

confere a taiS entlCiades um subsídio equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do preço

normalmente pago pelos consumidores residenciais.

Vimos são os aspectos que Julgo ncccssano contemplar na análise

da proposIção.

Em primeiro iugar esta o fato de o GLP já ser fonemente

subSidiado na ongem. Estudos especificas mdicam que um botijão de 13 kg devcna.

eliminado o subsidio. custar ao conswnidor final cerca de USS 20.00 (vinte dólares

amencan051 ou. arredondando. cerca de RS 40.00 (quarenta reaIS I.

o segundo ponto re~ildl1ia no fato de o ano 73 da Lei n::l 9.478. de 6
de agosto de 19q7. prever. ate agosto do pmxlmo ano. a eliminação de qualquer subsídio a

denvados de petróleo. passando dai qualquer subsidio a ser custeado pelo Tesouro

NaCIOnal. Este aspecto. por força do dIsposto no art. 6I da Constituiçio, tira dos

parlamentares a miciatlva de projeto de lei. confonne. alias. Já preve o paràgrafo único do

mencIOnado art, 73 da LeI n' 9,478. de 1997,

o terceIro ponto reside no faro de a distribuição de GLP ser feita

totalmente por emprc.sas pnvadas e a tnterferencla no preço de comercializaçào afrontar o

dISposto no ano 170 da ConsulUlção

o qual10 ponto. não menos lmponantc. reside no fato de a Lei n(l

3,176. de 8 de feverclTO de 1991. elencar cnmes contra a ordern econômIca e que sào

prancados com desabusada freqOêncIa. A alteração precomzada perrmtiria.. por uma
espé1::ie de tnercla. que sucessivamente fossem descnminalizadas outraS e outras ações.

deixando o Estado a mercê de aproveitadorcs que. sabemos. proliferam. nos dias de hoje.

em todas as camadas da SOCiedade

Um iJltimo ponto, que definitivamente me conduz ao

pronunciamento de voto que fareI. é o de que é totalmente impossível controlar a

utilização do GLP. então bi-subsidiado. tão somente para o aquecimento de piscinas.
senão de sauna. chuveiros. etc.

Por tudo o que foi dito aCima. não vê este Relator outra a\ternanva

que votar pela REJEIÇ.~O do Prolelo de Lei n° 890. de 1999. conclamando os senhores
Deputados a acompanhá-lo no voto

Seja-me penmrido dizer que. locado pela preocupeçio social de

que se reveste a proposIção. estou adispoSição do ilustre autor para. conjuntamente com o

Deputado BISPO WANDERVAL, subscrever indicação ao senhor Ministro de Minas e

Energta. no sentido de estudar-se a cnação de tinha de credito. no ámbito da Conta de

Conswno de Combustl\els - eec, que enseje o aproveítamento de fontes alternativas de

energia. nomeadamente a solar e a eólica. para atin,brir o nobre objetivo intentado peJa

propoSIção.

SaladaComissão,em . de,', ' ,de 1999.
.........

J~:~t~(~:L
t:Utado RICARDO MARANHÃO

Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Minas e Energia. em reunião ordinliria
'realizada hOje. releltou unanimemente o Projeto de Lei n" 890/99, nOs termos do
parecer do Relator. Deoutado Ricardo Maranhão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gilberto
Kassab - PreSidente. Alceste Almeida - 1" Vice-Presidente. JosÉ' Janene ~ ~
Vice-Presidente. Airton DlpP, Albérico Cordeiro. Antônio Feijão, B. Sá GeNssID
Silva ivâmo Guerra. Juquinha. Marcos Lima. Olímpio Pires. Paulo Feijó, Pedro
Bitte~court. Pedro Pedrosslan. Ricardo Barros, Ricardo Maranhão. Romel Anizio.
Salatiel CaNalho. Vadão Gomes e Walter Pinheiro.

Sala da Comissão. em 17 de novembro de 1999

i1Y~7'i1e.-
Deputado Gidi~O'Ka55ab

pfesldente

PROJETO DE LEI
N2. 961~A, DE 1999
( Do Sr. Chico da Princesa )

Dispõe sobre a realização de sorteios de prognósticos pera Caixa Econõmica
Federal: tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela não implicação
da matéria com aumento ou dimInuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição (Relator: Dep. Jorge Khoury)

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MERITO); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Proje1o inicial

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
-termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" - Nos sorteios de prognósticos realizados pela Caixa EconõlDÍca Federal,
após o sorteio de cada algarismo, deve ser antmciado o número dos acertadores que
ainda pennanecem na disputa dos prêmios.

Art. 2" - Imediatamente após o sorteio do último número de sêrie, será antmciado o
nÚlllCro final dos acerradores e quanto caberá a cada um como pagamepto do
prêmio.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de suapublicaç.ão.

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

JUSTIFICATIVA

A transparência dos sorteios realizados pela Caixa EconõlDÍca
Federal é reqtúsito essencial que deve ser procurado com afinco, para sua maior
credibilidade,

Ninguém esquece " enorme quantidade de vezes, que o ex-deputado João Alves
alardeou, na CPI do Orçamento, por ter ganho sorteios da loteria

A Caixa Econômica Federal teve uma feliz idéia de realizar os
saneios em caminhões que percorrem várias cidades do Brasil, não só dando
ttlIIIsparência à sua realização pública, como aproximando-se do seu público
USUário, promovendo um verdadeiro espetáculo que, aliás, é muito concorrido.

o volume de movimento que representa esse serviço da Caixa
Econômica Federal, demonstra claramente a aceitação que teve por parte do povo.

Esse serviço da Caixa Econômica Federal, acumula, em
arrecadaçlio, até fevereiro de 1999, a importância de R$ 302.079.694,00, com

prêmios líquidos de RS 102.829.081,00, sendo, portanto, aconselhável que à
medida que os algarismos vão sendo sorteados, o que é feito, aliás, com a maior
traIlSparência, seja anunciado também Onúmero de apostadores que lICertaIIlD1 os
algarismos até então sorteados.

Além de reprcsentllr um novo atrativo, dando uma emoção
muito maior ao evento desse sorteio público, evitará a especulação sobre aap~
final
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Sim, porque na realidade, embora os algarismo sejam sorteados
publicamente, o anúncio do niImero dos ganhadores finais, só ocorre no dia
seguinte.

Na era do computador, com os recursos da tecnologia
disponíveis, é simples a obtenção dos resultados parciais e do resultado final em
poucos minutos, no próprio locai em que é realizado o soneio.

É evidente que não se procura a proclamação dos nomes dos
felizes ganhadores, mas apenas o número decrescente dos que ainda permanecem
na disputa.

Essa é a finalidade da nossa proposta.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 961/99

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da CIm&'a dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçio na Ordem do Dia das
Comissões de prazo pera apresentação de emendas, a partir de O3IllBI99, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 1999.

Jj 1.~1:" &cJ"Q~
Maria Linda Maga\hAes

Secretária

I - RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 961, de 1999, estabelece que, nos

sorteios de prognósticos realizados pela Caixa Econõmica Federal, apõs o sorteio
de cada algarismo, deve Ser anuncIado o número dos acertadores que ainda

pennanecem na disputa dos prémios.

Estabelece. ainda. que Imediatamente após o sorteio do

último número de série, sem anunCIado o numero final dos acertadores e quanto

cabem a cada um como pagamento do prémio.

o autor argumenta que, com esses procedimentos, além da
reconhecida transparência desses sorteios, aos mesmos sem proporcionado "um

novo atrativo, dando uma emoção muito maior ao evento público," evilando-se "a

especulação sobre a apuraÇão final".

O projeto, no prazo regimental não recebeU emendas.

11 - VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, apreciar

a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual,

a lei de diretrizes orçamenlàrias e o orçamento anual, nos termos do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados (RI, art. 63, 11) e da Norma Interna da

Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabelece

procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e

financeira".

Analisando o projeto apresentado, verificamos que o

mesmo não tniz nenhuma implicação financeira ou orçamentária às finanças

públicas federais, não merecendo pronunciamento desta Comissão quanto à sua

compatibilidade ou adequação orçamentária ou financeira.

Quanto ao mérito, há que se considerar que, pela

sistemática proposta no projeto, os sorteios passariam a durar, segundo a Caixa

Econôni:ca Federal, aproXimadamente cinco horas, ao invés dos dez minutos

atuais. pois teria que ser apurado, no banco de dados das apostas, um numero

por vez. na medida em que tenha sido sorteado. Nos sorteios acumulados o

tempo da duraçao tenderia a aumentar ainda mais.

Em função disso, a transmissão ao vivo dos sorteios pelos

meios de comunicaçao seria dificultada, em prejulzo e ao contrário do que

pretende o autor, a sua transparência.

Além disso, os custos com a apuração aumentariam e, em

que pese a intenção do autor, sem atingir o beneficio perseguido - maior

interesse do público - pois como a cada número sorteado o universo dos

afortunados diminui. o novo procedimento, se implantado, no final, entusiasmaria

apenas um pequeno número de pessoas e I)ão todo o contingente de
apostadores.

Em funçao do exposto, somos pela não implicação da

maléria em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, não

cabendo pronunciamento quanto à sua adequação financeira e orçamenlària, e

quanto ao mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nO 961, de 1999.

Sala da Comissão, em J,G de ~~~ de 1999.

Dec::JG'~
" R1

ato ~ /

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição

da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto a

adequaçao financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nO

961199, nos termos do parecer do relator, Deputado Jorge Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Yeda Crusius, Presidente; Max

Rosenmann. Rodrigo Maia e Armando Monteiro, Vice-Presidentes; Deusdeth Pantoja,

José Aleksandro. José Ronaldo, Manoel Castro, Edinho Bez, Milton Monti. Paulo

Lima, Custódio Maltos, José Militão, Carlito Merss, José Pimentel, Milton Temer,

Ricando Berzoini. Felter Júnior, Iberê Ferreira. Félix Mendonça, Luiz Salomão.

Evilásio Farias, Marcos Cintra, Francisco Garcia, José Lourenço, Paudemey Avefino.

Pedro Biltencourt, João Henrique. Adolfo Marinho. Antonio Cambraia, Luiz Carlos

Hauiy, Hercuiano Anghinelti. Luis Carlos Heinze e Caio Riela.

PROJETO DE LEI
N!! 990-C, DE 1999

(Do Sr. Jair Meneguelli)

Dispõe sobre a produção de cloro e dá outras providéncias; tendo parecer das
Comissões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (relator. Dep.
Ronaldo Vasconcellos). de Trabalho. de Administraç.ão e Serviço Público (relator.
Dep. Paulo Rocha) e de Economia. Indústria e Comércio (relator: Dep, José
Machado) pela aprovação, Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
JUStiça e de Redação.

(ÁS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO: DE
ECONO~IA, INDÚSTRIA E COMERCIO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAO (ART 54)
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SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 _ Na Comissão de DefeSlfdo Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

111_ Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas

• parecer do relator
- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
parecer do relator
parecer da Comissão

§ }- p Para efeito desta lei são consideradas modificações substanciais, aquelas
alterações de processo. instalações, equipamentos e área envolvida diretament:e no
processo de eJetrólise que

[) aumentem a ca~idade nominal de produção da fibrica;
11) modifique a área utilizada,
m) alterem o tipo de cétula~

IV) aumer.tem o número de ~lulas existentcs~

V) possam resultar em ímpactos ambienws em função de
a) mudança de ml1ériu-primas e insumos~

b) aumento de geraçio de poluentes nas águas. ar e resíduos sólidos~

c) altcl'2ções nas formas e quantidades de energias urilizadu; e
d) auniénIo no consumo de igUa.

VI) possam resuJ.... em alleraçõeS no. riscos à saúde e segurança dos
lral>alhadores e das instalações;

§ 2- • Ficam vedadas ampliações desses processos que configurem constI'UÇÕCS de
novas salas de celulas ou circuitos completos adicionais aos já. existentcs,

o Coavesso N.cioaol decma:
Art. S· - A utiJizaçio de novas lecnologi.S de produçio de cloro depelIdezà de aulOrÍDç<les
e avaliações de riscos previstas em Jei.

An. I·. A produçio de cloro pelo proceI$O de eJetróJise em lodo o tenitório
nacional sujeita-se i.s nomw estabelecidas na presente lei.

Art. 6" - '" indÚSlrilS de cloro pelo pmeesso de eletrólise deveria _ lIClI

earabelecimeotos, em lo<::aI de ftcil acesso, p.r, fins de fisc:alizaçio as informaçõea sobn: o
~o c demais itens do artigo Z- desta lei.

Ar1 T - Ficam mantidas as t~ologias aruaImente em uso no Polis plf3 a produção de
cloro pelo processo de eletrólise. desde que observadas as seguintes praticas pelas
indUsrrias produrol"U'

I) Cumprimen(O da' legislaçio de segurança. saUde no tmalho. e meio
ambieme vigente;

D) Anílise de riscos com base em regulamentos e nonDas legais vjgcnlcs.
li) Plano interno de proteção ~ comunidade interna e eXlerm. em situaçãcs de

emergências;
IV} Plano de proleçio ambiental que inclua o registro das emissões:
V) Controle gerencial do mercurio nu empresas que utilizem tecnologia a

mercurio. com obrigatoriedade de;
a) sistema de reciclagem elou tratamento de lodos os efluentes. emissões e

resíduos mercuriais~

b) paredes, pisos e demais instaJações construldas de fonna I minimi~

perdas de mercurio;
c) operólções de manuseio, recuperação manutenção e amtlZcnagem de

mercúrio que evitem a contaminação dos locais de trabalho e do meio
ambiente.

d) aV3liaçOes ambíentaís confonne normas especificas para este agente.

VIl Programa de prevenção da exposição ocupacional ao mcrcurio que inclua
ai avaJlaç.io de nsco da e)Cposlção dos trabalhadores.
bl <Idoção de medidas de comrole de engenhan.:!. operações admmlStrallvas

e equipamentos de proteção mdlvldual - EPl's.
c) monitoramento da exposição.
d) açào de \'igilincia asaúde dos trabalhadores própnos e de terceiros.
e) procedimenros operacionais. de manulençio e de atividades de ~poio

An. ,. _ '" infonnações sobre indicadores de qualidade do controle do men:ürio • do
....... _ ser podroni2adu e eswom dUponiveis aos empregados e is CocoiUl5a
'--de Prevençio de Acidenres • CfPA's.

An. S" _ Tato prioridade na concessIo de incentivos fiscais e filWlCOims oficiais as
erop<eus que invistam em novas leenoJogias de produçio de clOlo, ou em equipamemos
que lenlwn como consequênci•• melhori. das condições de qualidade do meio ambieore e
da saúde do trabalhador, ou que concorram para a redução do consumo de encrsia na
produçio do clo<o

§ Único ~ Os instrumenlos referidos no caput deste artigo seria coneedidos sob a
fonna de cridizDs especiais, deduções. isenção tota] ou pMcial de impostos.
emprêstimos e demais modJ.Jidades e!pCCificamente estabelecidas no regulamento
desta Lei e de acordo com a legislaçio peninelJl:e

Art, 9" _ Na hipólcse de infraçào ás detcnninações desta lei. os órgios de fiscaliz.açio
competentes, sem prejUízo de outras comunicações legais, aplicario uma ou mais du
seguintes medidas

I - .ulvenência.
fi ~ multa;
fi - suspensão temparana da atividade industnaJ. e
lV - suspensào defimllvl da atividade industnaJ

An. )0" ~ O Poder ExecutivO regulamentara esta lei no prazo de 18D (cento e oitenta) dias
de sua publicação

An. 11 ~ Esta lei entra em \'igor na data de sua publicação

An J2 - Revogoun-se as diSpOSições em cenermo

X)

'IX)

VID)

o projelo orz submetido ao exame do CongresS<J NBCiotW decorreu de
amplas negociaÇÕes entre sindicalistas e empresarios. que se conscientizaram da
neceuidade de edição de Um ordenamento jurídico, de nivel federal. para regular a
produção de cloro em todo o territorio nacional.

JUSTIFICATIVA

o cloro e um prodUlo essencial .i vida moderna, com larga utiJização na
saúde públi<:a. seja na desinfeeçio dos sistemas de água potàve~ seja na f.bricação de uma
gama enorme de medicamentos. sobretudo para o rruamemo de doenças do coraçio.
hipertenSão. úlcem. leucemia, artrite. pneumonia., alergias e sintomas do resfriado.

.. •• :.~l•••::~ ... ·~.I ...j...II.l<l~'" .1 I " I"., ~kllu. lJois ele está presente pmicamente em
tl)(j() llnlver:o !I01J\.J a.\J lU Inll•..:.;, .h Illllt:litJas de cloro na form.a de sal sio
.1trc:ll.e~~.:aL1...~ .: ..tmo~tt:l" ."., 1.·1, .. l..!"!o \'lllU~ e dol:> ondas),

,.;l ..·t·· ...·.... ··..··· ........... ·

Ele tambem e muho importante na proteção das lavOlJlU (96"/. do$

defensivos agricolas usam cloro no processo de fabricação) e nas indústrias laua.
automobilístÍcas. aeronáutica. de equipamentos esportivos e de telecomunicações. emrt
outras.

\11) Sistema gerencial de controle do amianto_ nas mdustrias Íjue utilizem essa
tecnologia., com obrig&tonedade de.

a) utiliuçio de amianto somente do llpo crisotjia~

b) ambiente fechado com filtração de ar parA o manuseio do ami&l1tO

seco:
c) locais controbdos nas operaç~s de preplT.ilçio e femoçio de

diafragmas de amianto.
d) segregaç.io de resíduos do armanto. tratamentos t destinações

adequadas. com registro interno de todas as etapas;
e) vestimos adequados para o acesso ás áreas do ami.IlID I~r pessoas

designadas;

f) vigilincia da .saúde na provençio de oxpooiçio ocupocionoJ ao amiaJIto
com procedimentos bem defiIIido5 de toda açio de comroIe; e

g) dáponibiJidade de equipamento de pro<eçio individu:al e lIJIi1lmIIIo
especificos para operações.-.. ire&.

Af....memo lemparirio do uoboIhIdor do lo<::aI de risco, sempre que OS
limites biológicos legais forem uftrapa.ssad.os, atê que medidas de controle
sejam adotadas e o indicador biológico normalizado; .
Discussio dos riscos parI. I. saUde e pari o meio ambiente em decorrincia do
uso do mercUrio e do unimo. no imbito das COmiSSÕC5 lntemas de
Prevençio de Acidenlcs • CrPA's, d. qu:aI será dado conhecim""", ...
empregados envolvidos.
PJano de auto-monitoramento de efluentes gerados.~specificando:

ri) fonm e mClodoJogifl do monitoramento;

b) estratcgJ..l de amostragem;
~ .... lll:.tnJ 'h' clUfI! '" l;~nh.la: .••.1.. ..(XlOonua e para o nivel de empregos,
•.t;.hlJr.:~'••O:: eUI ~.t,jU~ ...~\",.II)~ .1••• .. /(\, ~'.

c) registro dos resubados de monitoramento

An. 3- • Fica vedada a instalação de novas fabricas para produção de cloro pelo processo de
eletrólise com tecnologia a mercúnO e diafragma de amilnIO

.._.1·'

.;1' >lH;!. " ..J,' chllimç.ao da progressiva melhoria das
I ".1 \ JelloSl,aU e tratamento de agua quanto paI1I

Art, 4<) - A modificação substancial das fãbrias atualmente existentes que utilizam
processos a mereurio ou diafragma de amianto seria objeto de registro atraves de
comunicaçio formal aos orgàas publíccs competentes. sem prejuizos das exigénciaslegajs
pertinentes.

. ,.•I.Il)~. 405 movimentos de trabalhadores.
, A.,.:, • t' llú ;imbuo federal. objetivando banir as

.!?l1l1.N 'Hl (1,;1>.[ ~ '11" ;nUlulu inteiro. para a produção de cJoro~ ou seja.,
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. ; . li, '1111 ~dm..lc debate sobre o assumo. com a
1..1(: ,J\;U.t'nl 1.1 t-,,:,lll.~ l' ";<1:' Ih jlifrJilmentaJcs a quase todas as unidades

.JI:; ...1-: I. .IC•• I ... ,.r., 11" , I , • ""'iJeradas por alguns têcnicos com padrio de
I,,.r J' ••' ',menor 3 ;Je ::.lJas .:llllL! '!leI C'!- l'IIllJ.las C:fi1 palScs do pnmeiro mundo.

.. " '1-' C 1II\'IIlVel economicamente; acarretaria
,,'I Il~' i~ V lJil.I::> dependente da tmica tecnologia
1/,dl.1 l.1l1lf. C uS U1vestimentos no setor seriam

,.;" 1.' <.I•.1101lIj '':t:ll.hl..,J, , ...1: I"tl~ '.('1 l:OllhoIJlda. C.:lmo afinnou em audiência

. ~t:uw " ,::.1:,'1 I,.::.r (,01:-",. I; (it (':m1Ih)5 rliretor--executivo da Fundacentro;
,.::, i' .1;;":;"'-' ,.,l~ •••;.tl\l!t ... \1\'.11 •• 1)', dilnhlcntais e;i saude dos trabalhadores naquela
.....1·1.J3!J<: Il. .,l;ll,ll~" JllI'= dt. ,'II(""!lil :>"111 ~oll1bra de dúvida. da pressiodos

_,I. ~dl" 100I<.1"JIII .I .presentaçio dos projetos amerionnenre

.'~,._"...',; ..' '." ...._., .• " '- ~ .j,_ ...:.J~.I" .lc nova!> plantas industriais ou. expando
_ .. - ' , I ;;;. I, ~ I Lia!> .1e .cHulas de amianto emercúrio;'

, I~.; ..- •. ',.1.. ,i:. I .sllll.llll.l.""'.-lO das ínfonnaçôeS sobre indicadores de
.:'1,1_••.': , .. lo ," _.10 , lo' tJlIllOillhllJa:. Ul1;tiadcs existentes:

:,,: 1.. .;.;(1-... " " ...~ ... t· .H':' t.lllprc:gados proprios c (erceirizados;
\ ., t:4uipamentos destinados i melhoria das

';.jUI~\J"...a •••:.Ilhl.l(It; U,", ,,,,', 1l1 ...h~J'h: I: d.. Sôludc do tnbalbador ou que CODCOI'JaID

'.1J:l .1 U:l.!U'_" .1.. \'\,ll~'''h- ....' t'.Il'I:.."I..t fJ..t "'Jooução do cloro.
CODUJ\4Oes seJam maCIas p3J.i pllnll.'Ôt",s das empresas que eventualmente desreIpcirem a

legislação. IOchmvc com o seu fecm:memo definitivo.

~~ em fállricas em func:iDneII*1lD que se utilizam daNe
tipo da~ que develio _~ em comunicaçio formei _

Óf'giI»~ COI.IpfIlec_,

o proJlIlD de lei -.n... aind. que • utiIlzaçio da llClYH

llICnClIogies pera • produçiD da dCllO deplIndaIii da eulDrizaçio • eveIieçll5es da
riIcD. Por DlIlID lado.... _ priDridme na conc:euio da •

~ DIlcieia às __ que invislam .,;; novas IIICIlOklgieI llU em

~ que melhorem as c:ondiç6es da qua~ do meio embienle. de
saúda do trabeIhador OU que c:onlriIluem com a reduçio do conaumo da .-gie

na ptDduc;io do dCllO.

Por lIm. a propooiçio~ a aplicaçio peloa <llvioa da
lIeceIizaçIo~de peneIidades às empresas que deIcUmpram alei.

=' Projelo da Lei foi dis!ribUido a _. ComísdD da lleIMe
do ConIlmdor, Meio Ambienle • MinOri8s. CIlIda~ _ ..-.do _ MIl

"*110. c:onIonne inciIo N, do ert. 32 do RegimeIIlD Interno da CJnwII doa

~

É o relatório.

"'" poslO. lOIicilamo. aos _ Para dala Coa o apoõo n<ceoIirio i lpSD\'OÇIo
do projolo em tela, pua que pooamoo contribuir pora sqlucionar OS JlllIWS probIomos daIe
illlpOlUlllll ...... da """""""' 1lICioaaI,

u. VOTO DO RELATOR

Sala <lu Seuõos. .... 20 ele IIIIÍO de 1999.

Essencial à vida hIm1Ilna, o dCllO • um _ ._

... 1IloeIn. pcrim, como poaui ...... e1Inidada com ouiios-. nunca
... no _ est8do 1íYre, _ numa ... r_ de O-~ É

enccnIraclo tembim. em g..- quanlideclea. diSIoIYicIo na igua do nw na
forma do composto doreto de SooIO. ,.. r~' . ". '1'';';0 ~llal PO: ';:,C!3

humana.

Por seu lado. o dOlO E': 19lJ.;lllflP'lte 1-:Jnsloorado uma

subltinda pengosa reQuerencto-se ctJldadCls ~spec.:als I: ~ ')eu manuseIO. E um

poderoso irritante das vias resptratónas C ''''1r''~~-~ r'r*:,"!'~"'''' "0 organismo com
conc:entraçôes al1as de doro resulta t;tUl ,\'·...l~':"···v~ • ',..... ,,':'.l'"P.'S "'cutl<'re'S e

digeativaa. entre outras

proc:euo de _lU com tecnologIa a mercUriO e diafragma de amianto. a

propclIiçiD evita o aumenlo no número dessas unidades. ao tempo em que
eolimula o -.woMmMlO e lJljlização de tecnologIas altematlVllS. Isso fica claro

no etI. 8", que prevê pric.ndade n& concessão de incentivos fiscaiS e financeiros
oticiaés a empresas que IOVlstam em novas formas de produçio de cJoro.

Para que o homem f1 ....-:C"" ~IP, .<to r:!e todas o!SS!S

utilidades. a tndústnll quinnca tem aue Quebr?r FI rnnt"K:1/m OP. cloreto de sódio
pera obter o dom em estado pure. A tl!Cll010Q11lI IMI! CO:'llleO(]21 neste DfOC:e5S0

utiãza..se do rneraioo e do ammnto. o QUP FI I,..",,,, ,rl"Il(lI"~lIC'JsaP31ll a natureza
• ~ o ser humano. A conmmlnaçRo r'''' r1nr~"q f· ~"I·w'~~aCla ~25 r""lalS
;raves ao hOmem e ao meiO ambien''!! PC'S r>~~. , .,. ,. !'~~or"'~':3 celas

or;anismos vivos, acumuland~se dI! fOfln~ ("":'I1tIl"'~ ··'"":1nt~ f~a a ...ida.

podendo causar sérios problemas dI! !=l'::u~,rtp P , ...... '10

• ;.,' irlCI~1 JS

Muitas são as lI.~iM'lçiiP~ 1'f::tr.f2~ 'l', ""}'O Sua utitizaeiio

com fina unitários é hã muito I"'nfIhPCl'd::- <.,'11'0 lnrli~~sãvel para a
poIabiIzaç60 da água. é tambêm pmf)f'flOOll\rjo .,~ rleo;rnfer,r;.ão de reskfuos

industriais • de piscinas. Em virt'-'':fp rf~"= ~ '::lO: r""'rl1~r!:;1'1,..o.; descorantes. e
utiiZado como atvejante de tibr.as v,,?-phro: ,~"'mn -::ICt".i:;i1J linho"). Pote. e 'na

indústria de papel e celulose. Nem cll~c:.(· I",... \)'0" ~.{' "~.:3::) Im prC"':1tJf".,.ão de

~ compostos dorados orgámr.'1'; o ''1'''UJ~IW .•~ .,., ~ p">o;h'::'s. c:;olventes

e pislicidas.

Como não poOf"nl'·... "':"1'" ... ···'.1-1 ;'resanâtr

dessa indüstria. é ídeal QUe ela seja o m~ls r.Dilflo.l<'Joa DI:'~O:;I .. f::'! r) Proleto de Lei

n- 990. de 1999. estabeJece normas paro OI)P ::t "'Ir'xhJ('no rir" "'!om '<te ct~ r1~ ft'>nna

m8is segura. Preocupa-se o autor com t) C'llrnO'lI'Tl~nt') rj"" lnda~ as medidas de

segurança relacionadas fi saude do "::'Ir""":", . 1 '-:munidade

que • cerca e com o meio ambfenr~

Ê de fato multo m:r''l!';"'''' ~::::~P"lt'1tPntaiaue

seja exigido um controle gerenCial p'rn f"'l~ç'" '<" !~":K.:age~ 'r

tratamento dos efluentes. emissões P (P~H11:"< .~~, '''~:'l_:l:' ., IlI~Smtl lambem

ie apüca em relaçio és instalações. 'HS non:T'l':.·":'o.: : '. , • ',I'" Pl') "'{.·:oerncão.
manutençio e armazenagem. além d" ;:rv;:u';"f'. ""'s ,(,.,u~tna:; "''.Ie

utíUzam-se do mercúrio. O projeto det"",,. . \' ...... ·.. !·1·...·1·'.

importante. programa de prevenção da ~xpo~,·:'~

Ademais. ao f;onl· ....!;:I1

f.Mxicas existentes e proibir a in~tl'll~':";3,... ,I ... ,

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 990199

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTe E
MINORIAS

I· RELATÓRIO

A propooiçio veda ai~ de novas f6bricas pera •

produçiD de dDrD que utilizem.1ll do processo de etetróIiIe com taenoID\Jia •
meR:llrio e diafragma de amianlD, AJém diUD, aio enumeradas qlU ..

O Projeto de Lei n" 990. de 1999, de autorill do i1U1lle

~ Jair M-suel~, ealabelece normas para .a praduçio da dCllO pelo

proceuo de elelróIise no território nacional e díspc5e sobre • pr1IIicM que dawm
Mr _ ~ indús1rias produlorao. taiS como: CUlIlIl"""'I< da legiIIIlÇio

da~, saúda no~ e meio ambienle, anáIiie da .-cc.. lllMo
inlImo da PI\ll8Çio à comu_e em síll*;6es da emerg6ncje, plano da
pn:lIeçIoa_ com regialID dai~, CllIlIrllle gerencial do men:úrio,

l'ftlllIMlII da p<-.çio da expooiçio llClJPIICÍllIl8 ao mercúrio. siIIeme gnncieI
da COIWCle do amianlo. afuIamenlo IeIIlpcxáriO da lrabe_ da kal de liIc:o,

diIcuuio a riscc5 para a saúde e pera o meóD allllliefU em~ tla
ulIIiaçio de mercúrio e amianto e pleno de aUuHnonitoramenlll da~
gerados.

Nos tennos do Art. 119, caput, I. do Regimento
lnIemo da CAmaro dos Deputados, o Sr. Presidente da ComiSIio
determinou a abertura e cjjvulgação. na Ordem do Dia das Comisa6eS, da
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no periodo de 10lO8I99 à
16108199. Findo o prazo. não foram recebidas emendas.

Sala da Comi••ia. em 17 de agosto de 1999.

COf,I1SSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MElO.1,M81ENTE E MINORIAS
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Pelo acima exposto, entendemos que a pltlPOliçio SOb_me submele a lndústna do cloro a um maiDl' c:ontro4e, além de ínlroduzír

normas e programas nes... selor que buscam a"""'ntar a segurança para o
homem e J*'8 o meto ambtf!ntl!. conmbumdo aSSim para 11 me(hona .. quatidade
de vida da SOciedade.

Embora nio seja do mérilo d..... CorniMio. a*ta""'"
pera pequenos lIfTOS de redação contidos na proposiçAo que deve<io _

- quando de sua tramJlaçio na Comissio de ConstituIÇão e JusUça e de
Redaçio.

Dessa tonna, somos !avc9vel â aprovação do ProjeIo de
Lej n" 990, de 1999, no que diz respeito ao objeto desta Comlssio de Defesa do

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

sala da ComIssão. em 6J S de oC/ft-;b{lJ de

«I. PARECER DA COMIssAo

A COlI1Issão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias. em reunião ordin,úria relJ!aaoa hOj_, aprovou
unanimemente o Projeto CIe Lei n· 990199. nos termos do parecer do relator.
o.p. Ronaldo Vaoconcellos.

EstIveram presentes os Senhores~
Luciano Pizzalto, VICe-Presidente no Exercicio da Presidência, Celso
RuMomanno e Paulo Baltazar, VICe-Presidentes, Ronaldo VasconceIIoo,
FerrwxIo Gabeita, L~ BilWnax.w1. Badú P"'-'ço, _ de FrailaI,
SebutiIo ~ra, Ben-Hur Fe<reita. JoAo Magno, Marcos Afonso, M8rcio

Bittar, Ricardo lur, Rogis Cavalcante, Fernando Zuppo, Laura CamairO,
JoIé BO<I>a, Philemor Rodrigues. AJoIzjo Santos, Fálima P_, Maria
Abadia. Marinha Raupp, Femando Ferro, A1cione Alhayde, Oui/Io
l'iunelChi e Sérgio Novais.

I. RELATÓRIO

O projeto de lei submetido à nossa análise estabelece
normas para a produçilo de cloro pelo processo de eletrórise.

Sio fixadas práticas a serem observadas pelas empresas

que produzem tal substância quimica. visando a proleção dos trabalhadores e do

meio ambiente, em virtude da utilização de mercúrio e amianto.

o Projeto foi submetido à Comissão de Defesa do

Consumidor, Meio Ambiente e MinOrIaS e distribuído ao Deputado Ronaldo

Vasconcelos que relatou a matéria, manifestando-se pela sua aprovação. O
parecer do relator foi aprovado por unanimidade naquela Comissão.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas

emendas nessa Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço.Público.

E=: o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Nio há diScussão sobre a importãncia da utilização do c:Io!O
na vida moderna. A substância é indispensãvel para o tratamento de água e

faIlricaçio de tubos e outros acessórios de~, entre outras funções.

O problema relativo ao cloro é a tecnologia utilizada na 8ua

prodtJÇio, que necessita de mercúrio e amianto, substãncias altamente tóxic:aa e

'prejudiciais aos indivíduos e ao meio ambiente.

Impor a substituição do tipo de tecnologia utilizado em

l1OS$O pais por outra mais limpa é inviável economicamente, como salientado na

justificativa do nobre autor do projeto, Deputado Jair Meneguelli. Além disso,

estabelecer esse tipo de obrigação pode acarretar o desemprego no setor, poia

os inveatimentos poderiam ser direcionados para outros paiaes que não façam
reatrições à utilizaçio de mercúrio ou amianto.

L-~
Deputado LUCIANO P

Vice~Presldente no exercício

e 1999.

Obviamente, não é possivel deixar tal matéria sem uma

~lamentação, pois envolve questão de ordem pública. especificamente de
segulllnça e medicina do trabalho.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 990·AJ99

Nos termoS do ar!. 119, caput, I e §1·, do Regimento Interno da

ClImara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgaçilo na

Ordem do Dia das Comissões • de prazo para apresentação de emendas, a partir

de 1'/11199, por cinco sessões. Esgolado o prazo. não foram recebidas emendas

ao Projeto.

Sala da Comissào. em 10 de novembro de 1999.

',. ecfL J,()1;;';'
fAn:l1'a"mt-:éY.lliUa~RL::ibea.;ir 'o Correi.dí~ ;;;Ó~

Secretária

A nossa legislação precisa se atualizar a fim de conjugar a

pro(llçilo da saúde do trabalhador, o controle dos nscos ambientais, a

IlI8nutençio dos DOStos de trabalho e a moderna tecnologia.

Qualquer tecnologia pode ser hoje controlada a fim de se

evitar o prejuízo à saúde do trabalhador e o risco ambiental à comunidade. São

exatamente os mecanismos de controle da produção de cloro que estâo previstos

no PL no 990/99.

Entendemos que tais mecanismos, da forma como estão

previatos no projeto, tornam a produção de cioro e a utilização de mercúrio e

amianto mais seguras.

Saliente-se que a preocupação do autor do projeto não se

restringe à proteção do trabalhador, mas se estende à proteção da sociedade

como um todo, como tem sido feito nas mais avançadas legislações.

A exposição a um agente nocIvo náo gera risco de dano

apenas à saúde do trabalhador, mas afeta a todos. pois o nsco de dano ao meio

ambiente é inevitável.

A prevenção de dano é a melhor altematlva e, para que se

verifique, é necessária a informação das partes envolvidas (empresa,

trabelhlldores e aociedade), a adoção de medidas protetoras, acompanhamento

• controle especializado das atividades pelos órgãos competentes.

Nilo sendo observadas as medidas preventivas, a empresa

deve aer apenada, incfusive com a paralização temporária ou definitiva de suas
.widadtts. .
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É possível a produçio de cloro com responsabilidade, sem

pnljulzo pn os trabelhadores e para o meio ambiente. se observados os
diIpoMivoI do PL~, amplamenla discutidos pelos próprios interessados.

Por aer _ projeto um avanço para as~ de

WII*ho, moderniundo o con<::etto de proteção à saúde e aegurança do

..., "":'lIlf ~. J::'''llC~ ambiIn1al, VOlllrIu pela 8IlIll'JIIÇIo do

"Atll::l.:ER DA COMISSÃO

.. :·"i"30 ,je J"rabalho. de AdminiIttllçAo e SeMço Público, em
""'!1""" ,.. ,:' -i" • "~iI':~'hl !:f)Í9. üprovou, unenimemente. o Pfcieto de Lei n-

i I 111 ,,0 • f '1'"!rt:!~ .o':Ir tjo Relatnr, Deputado PauJo Rocha.

t·'3UVPr:l::"1 rr'35entes 05 senhores Deputados:
,."" :. hl<:IO MonteIro, Presidllnle; Uíre Rosado, Jair ManaguaJIi e

...·1.... ..' '·.Id~nles: Pedro Henfy, Paulo Rocha, Osvaldo Biolchl,
1~,•.';~,' ~'.-·U.lf.rJ .\nC'hlnettl. JOIé MilitA0, JoIo T0t8. z.ite Rezende. Luiz
.;~tor~IU; '1"1'... '''~f1~UUJ !"".HIJda, LUCIano Castro, Vanessa GraZZiotin, VlVatdo

·.'lllÍIDOd • .." ~ .."'l:; ',ell'ê., Alexandre Sarms, Pauto Paim, Fátima Pelaes,
",j~a"'() '. "·r"<. Fn~r" I:els~. Wilson BrIlge, Pedro Eug6nio e Pedro Conte.

~31a da Comissto, em 17 de novembIO de 1999.

Deputado JOSÉ MOCJo MONTEIRO
Presidente

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

,~ RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei que estabelece dilciplínameirto

normativo para a produção de cloro' pelo processo de eletrólise em todO o
temtório nacional.

o pro~to submete a produção. na forma supracitada, ao

~urnoMmento de uma série de condicionantes. tendo em vista a preservação da

.8 dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo e a redução dos

nscos de danos ao meio ambiente. quais sejam:

i) cumprimento da legislação de segurança. saúde do

trabalho e meio ambiente em vigor;

ii) planos de proteçio à comunidade interna e externa.

em caso de el1lel'géncia. e ao ambiente, que inclua
regiatro de emissões:

iii) controleS relacionados com a exposiçio ocupacional
e o tratamento de efluentes. nas empresas que

utilizem tecnologia a mercúrio;

Iv) controles análogos para aa empresas que utilizem

tecnologia à base de amianto. tanto no que se lll1itre
à exposIÇão ocupacional quanto à proteção
ambiental:

v) atuação das CIPA's na prevenção dos riscos à
saúde e ao meio ambiente. bem como afastamento

do empregado de ambiente cujos limites biológicos

legais tenham SIdo ultrapassados.

Adicionalmente. a proposição veda a Instalaçlio de novas

fábricas que utilizem tal tecnologia. além de obrigar modificações substanciais

nas fábricas atualmenta existentes a serem comunicadas e registradas nos
õrgãos públicos competentes. conceituando. outrossim. o que sejam

'modificações substanciais'.

Dispõe. ainda. que a Introdução de novas tecnologias de

P.rodução de cloro dependerá de autorizações e avaliações dos oscos de tais

processos.

Estabelece. em seu art. 8". que terão prioridade na
obtenção de incentivos fiscais e finanCIamentos oficiais as empresas que Invistam

em novas tecnqloglas ou equipamentos que diminuam OS nsces funcionais e

ambientais da produção de cloro.

Finalmente. comina penas à Infração dos dispoSitivos

:>!opostos. bem como estabelece um prazo de 180 dias para que o Poder

•.(aculivo edite regulamento a respeito.

Em sua Justificativa. o nobre Autor obseNa que o projeto

sob análise resulta de amplas negOCIações entre Sindicalistas e empresários,

estes reunidos na ABICLOR - Associação Brasileira da Indústoa de Cloro. com o

objativo de encontrar denominador comum entre a realidade econõmica da

necessidade da produção de cloro e a defesa dos trabalhadores e do meio

ambiente.

Distribuída. pela oroem. ás Comissões : de Defesa do

Consumidor. Klleio Ambiente e Minorias: de Trabalho, de Administração e Serviço

Público: e de Economia, Indústria e Comércio. estas no mérito. além da CCJR, a

proposição foi objeto de requerimento de urgência formulado pelas lideranças das

principais agremiações representadas nesta Casa.

Recebemos a honrosa incumbênc18 de relatá-Ia em· 19 do

corrente, verificando que não existem. no processo. referênCias li emendas

recebidas no âmbito desta ComIssão.

É o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

A iniciativa de disciplinamento da produção de cloro, como

bem frisa o Hustre Autor. tem, por si só, substancíal impacto econõmico, em

função da larga utilização desse produto em diveisos campos cG;,",deraa"~

essenciais à VIda moderna. como a desinfecção dos ::istemas de água potável. a

fabricaçio de medicamentos. a produçAo de ferIiIizantes e defensivos agrícolas.

além do NU impacto em diversas outras indústl'las. como a automobtlistiea. têxtJl,

HTllIIáutica, entr8 outras.

De fato, lendO-se em conta a ImportâncIa económlC8 aa

fabrieaçio dessa subslência e. iguaimente, da necesSidade premente de se
minimizar os impactos adversos sobre o meiO ambiente e a saúde da população

deVe-Se estar atento para a .busca de lIOluçóes que possam avançar na direção

pretendida. sem inviabllizar a indústria do ponto de ViSta económlCO.

Trata-se, com efeito. de mais uma questão "ue lJUsea

adequar os interesses privados. SIIlI1pre à procura de ganhos de eficli",Cla que se
revertam em maiores lucros, com os interlIsses coletJvos, muitas vezes afetados

da "**ra nagativll por detenninado tipo de atividade. ainda que de forma
indit'eta. O cuo em análise Par- cristalino. A tecn040g1a existente. que utiliza

células de mercúrio e amianto, se nia for controlada adequadamente, tem

impactos comprovadamente adversos sobre a saúde dos trabalhadores

envotvidolI na produçio e aumenta os rilCOS de contaminação da população e do

meio am~. Por outro lado. é evidente que a obrigatoriedàd~ de troca de

tecnologia é inviável economicamente. com efeitos deleténoS's6&e o 'emprego esobnt" própria 8IUIbilidade da indústria no País. -·C :;0 1~ :' ::, -
:2' ,~~·).:'':;lT'31~·,; I • .., .....

Por lltIla razio, lII1teIIdemos que a iniciativa em tela atua na

direçIo i:onata quando estabelece uma série ele condiêibliantes no sentido de

m.iiir rigor nos campos da 1lIQUI'8IlÇ8. saúde no lrabálhO.1nlifõ"8lTÍbléhte. assim
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como na prevenção de acidentes. Cabe destaque para as' exíglincias' quento à
exposição ocuPQcional ao mercúrio e quanto à utilização de sistemas gerenciais

de controle do amianto.

A vedaçio da utilizac;lo destas tecnologias em novas

fíbricas, por l8tJ tumo. atua no sentido da evitar queUl!l!~hQje.•xlstente
.. alutre. Por outro lado, há diapolitivo que prioriza a conceuAo de incentivos

~Ih~ ~'.P.'f8 o i~,u'5llll ~as tecnologias de

~dec:!!lro."C1I!,Pfl'8g~"de.~~~m
as condlc1les de oualidade do meio ambiente e de Nóda do trabalhedor ou que

concorram para 'a redução do consumo de energia na produção do cloro.
Consegue-se assim. criar fatores econômicos que tomem mais atraente uma

ação em prol do interesse coletivo.

Pelas razões aCima expostas. 'Votamos pela aprovaçao do

Projeto de Lei nO 990, de 1999..

Sala da Comissão. em )?J de 'I"'-..""'2lJ"b-Qde 1999 .

_..Deputado JOSÉ MACHADO

Relator

1JI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia. Indústria e Comércio, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO

do Projeto de Lei nO 990/99. nos termos do parecer do Relator, Deputado

José Machado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloizio Mercadante - Presidente: José Machado,

Francisco Garcia e Emerson Kapaz - Vice-Presidentes; Alex Canziani,

Antônio Cambraia, Antônio do Valle, Celso Jacob, Clementino Coelho,

Edison Andrino, Herculano Anghinetti, João Fassarella, Joao Pizzolatti,

Júlio Redecker, Lidia Quinan, Maria Abadia, Múcio Sá, Raimundo Colombo,

Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina e Rubens Bueno.

Sala da Comissão, em 24 de novembro de 1999.

), ~. . --J(~\.? ., v/~"";"
Deputado ALOJZlO MERCADANTE

I Presidente L

PROJETO DE-LEI
N2 1.052-A, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N2 166/98

Altera a Lei nO 9.691. de 22 de julho de 1998, que "altera a Tabela de Valores da
Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Anexo 111, da lei n"
9.472, de 16 de julho de 1997. que "diSpõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações. a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional n" 8, de 1995", e
dispõe sobre as taxas de fiscalizaÇão de instalação e de funcionamento de serviços
de radioditusã.9 de sons e imagens educativa.

(ÀS COMISSOES DE CiêNCIA E' TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÀTICA; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO (ART. 64) 
ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto ímcial

- Na Comissão de CiênccB e Tecnología, Comunrcação e Infonnáttca:
• termo de recebímento de emendas
• parecer do relator
• parecer da Comissão

o Congresso Nacional deCreta:

Art. 1° A Lei n° 9.691, de 22 de julho de 1998, passa a vigorar com o aoréscimo
dos seguintes dispositivos:

"Art. 4°-A. Os valores da Taxa de Fiscalização de l.nstaIação e da Taxa
de Fiscalização de Funcionamento por Estação de serviços de radiodifusio
de sons e inMgens educativa são fixados em 20";'; (vinte por cento) dos
valores estabelecidos para os serviços de radiodifusão de sons e Í%Jlal!eIIS
comercial.

Parágrafo único. Qualificam·se aos efeitos deste artigo apenas as
entidades prestado"," de serviços de radiodifusão de sons e ÍIDageDs
autorizadas pelo Poder Público a executar serviço de radiodifusio
educativa, confotme estatuídas nalegis~ vigente."

"Art. 4°·B. Para as estaÇÕes de radiodifusão edueativa inWadas em
Municipios COlll população inferior a 250.000 habitantes, será concedido
um desconto progressivo sobre o valor apurado no ar!. 4'-A, da seguinte
forma:

I - 20% (vinte por cento) para as estações instaladas em Municípios
com população entre 150.001 e 250.000 habitantes;

TI - 40% (quarenta por cento) para as estaÇÕes instaladas em
Municípios com população entre 100.001 e 150.000 habitantes;

li - 60% (sessenta por cento) para as estações instaladas em
Municípios COlll popu1açio entre 50.001 e 100.000 habitantes;

IV • 80";'; (oítenta por cento) para as estações instaladas em
Mnnicípios com população de até 50.000 habitantes."
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 02':; de maio de 1999

"LEGISLAÇi\o CITADA ANEXADA PELA
COORDEl'iAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPíroLOl
Do Poder Legislativo

SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO li
Das Leis

Ar!. 65 - O projeto de lei aprovado por lIIIlJI Casa será revisto pela outra, em lDIl

só mmo de discussão e votaçio, e enviado à sançio ou promulgaçlo, se a Casa
revisora o aprovar; ou arquivado, se o ntieitar.

Paràgrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadol:a

EMENDA CONSTITUOONAL N" 8, DE 1995

ALTERA O INCISO XI E ALÍNEA A DO INCISO XII DO
ARTIGO 21 DA CONSnnnçÃO FEDERAL.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tetmas do § 3° do
artigo 6Q da Constinúçlio Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1°. O inciso XI e alínea a do inciso XII do artigo 21 da Constituiçio Federal
passam a vigorar com a seguinte redaçlio:
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ANEXam

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

XI - explorar. diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei.
que disporà sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII - explorar, diretamente ou mediante autOrização, concessão
ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonam e de sons e imagens;"

Art. 2'. É vedada a adoção de medida provisória pata regulamentar o disposto no
inciso XI do anigo 21 com a redação dada por esta Emenda Constitucional.

1340,10 '
2.011.20
2.011.20
3.016.BO
4.022,40

670,40

1.340,10
2.011.20

la) cia55eA
'b) classe B
Ic) c1:lssc E

IIO.oooW
c)Potillciaacimade 10.0ooW

!16. Serviço E5Pe<:ial de Fre<lUência Pad:io iIcmo

~deSinaisHOririOS ! I iIcmo
: IB. Serviço deR2OiodetemlÍllllÇiO Ia) fixa i 670,40

b) base I 670,40
Ic)móvel i 26,13

19. Serviço Especial de Supervísio e ControieIa) nxa i 670,40
I b) bose 670,40
! c)mõvc!

'--.~ ~26,13

20. Serviço Especial de Radioal1toclne I 261,16

j21. Serviço Especial de Boletins I , i.-.o
Meteorológicos I I
22. Serviço Es'O<Cial de TV !lO'.....- 2.413;10
23. Serviço Especial de Canal Secundório de Radiodifusio do Sons e lmas- I 335;10

I
24. Serviço Especial de Música Funcional I 670,40

25. Serviço Especial de Canal Secundirio de Emissora de FM I 33~;z0

i
26. Se:viço Especial de Repedçio de Tolevisio i 670,40,
21. Serviço Especial de Repedçio de Sinais de TV Via 5aICIire , 670,40

I !
28. Serviço Eipecial de Reumsmissio de TV I 1.340,10

I
29. Serviço de TIaIl5JlO'l"3 de Sinais

de :=nr:en' com~iTelecomunicações VIA Satélite 13.401,00
b) emç50 ......". móvel com!
capocidade de nammInIo I 3352,00
c) (-I I 26.116.00

30. Serviço de Distribuiçio Sinais Multiponto a) _ em .... de Iíé 300.oooJ
Multicaoal babilaDlm I 10.056,00

b) _ em .... acima de 300.000 I
alI!'7IlO.000 habiIama 13.401,00
c) bueacimade 700.000 babi_

16.760,00
31. Serviço lüóIo Acesso 335,20

32. Serviço de Radiotáxi 'a) base 335.20
,b)móvol 26.13

33. Serviço de R20ioamador Ia) fixa I 33,52
b) repetidora 33,52

ie)móvel i 26.13

i34. Serviço lüóIo do Cidadão Ia) fixa
~

33,52

i ib)~ 33,52
IC)1Xlovel 26.13

!35. Serviço de TV a Cabo a) base em área de Iíé 300.000 I
habllantes I 10.056,00

!

b) bue em .... acima de 300.000 I
até 700.000 habl1lIllteS ! 13.401,00
c) base acima de 700.000 habI_ ;

1 16.760,00

36. Serviço de Distribuiçio de Sinais de-'FV por Meios Físicos ! 5.021,00
37. Serviço de Tolevisio em Circuito Fechado 1.340,10

j3B. Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda,a) local o reBional 9,0~0,4O

Média Ib) nacional , 12.067,20

39. Serviço de lUdiodífusio Sonora em 0Ddu Canas I 2.011,21)'

40. Servi"" de Sonora em Ondaa rrooieaís ! 2.011,21)'

41. Serviço de Radiocli11l5io SOllOn emIa) =-C o B (BI e B2) 1 12.067,20
FreqilSncia Modulada b)=-A (AI, A2. A3 o M) I 11.100,10·

c)_E(El,E2oE3) 24.134,40

42. Serviço de Ka<lioclINsao de Sons eI~a) _ A i 24.134,40
Imapns b)_B 36.201,60.

c)_E lII.261,lO '
43. Scrvíço Auxiliar de Radiodifilsio • orrelatosL_• TrIII5lllinIo Pro
43.1 • Radiodifilsio SODera Ia) po<fDcia Iíé I.OOOW .I 670,40'

I b) Pot&>cia de 1.000 Iíé lo.oooWI
1~,IO:.c)Pl>~acimade 11I.000W
2.Q11,21) ,

43.2· TeIevisio r)_A
2.0lt,2l)

b)_B 3.016,10
c5_E 4.lI22,4O

433· TeIevisio por_ 2.011,21)
44. Serviço AuXiliar de RadiodiJUsio o Com:laros - RcllCXlaI>em_
44.1 - Radiodi1ildO Sonora • 1r~~I'OOOW ,

670,40
b) PotInc!a de 1.000 ~

10.000W 1.340,10
cl Polé>ciaacima de 10.OOOW 2.011,20

44.2·Televisin la)_A 2.lI11,21)
b)_B 3.016,10
ci_E 4.022,40

1443· TdeviJIo por_ 2.011.20
!4~. Scrvíço AuxIliar de RadiodiJUsio o Com:laros. de Ordens
145.1. R.odioclitilsia Sonon. la) P9tfDcia1íé I.OOOW 670,40

b) Poteucia de 1.000 Iíé

·45.~ • Tl:'i=~ ís:!~'pcr Assinatu.":l .====.,,:;:::== .,..--=2.::0:.:,1::1'::0'-/
i 46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correl&t05 _ Telecomando

1
,46.1 - Radiodifu!io Sonora la) POlincía~1.0ooW

b) Potfnci. do 1.000
I 10.OOOW
I Ic)Pot!nciaacimade 10.000W

1.340,801
1..340,80,

261'-+I a) base
Ib) repetidora
Ic)móvol

"Art. 21. Compete a União:

(ANEXaI DALEIN' 5.070. DE 7DEJULHO DE 1966)

TABELA DE VALaRES DA TAXA DE FISCALIZAÇAo
DA lNSTALAçAo POR ESTAÇAo (EM RS)

Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado LIÚS Eduardo, Presidente
Deputado Ronaldo Perim, I' Vice-Presidente
Deputado Beto Mansur, 2' Vice-Presidente
Deputado Wilson Campos, I' Secretário
Deputado Leopoldo Bessone, 2' Secretário
Deputado Benedito Domingos, 3' Secretário
Deputado João Henrique, 4' Secretário
Mesa do Senado Federnl.
Senador José Sarney, Presidente
Senador Teotônio Vilela FiIbo, l° Vice-Presidente
Senador Júlio Campos, 2° Vice-Presidente
Senador Odacir Somes, 1° Secretário
Senadora Renan Calheiros, 2° Secretário
Senador Levy Dias, 3° Secretário
Senador Emandes Amorim, 4°~o

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, A CRIAçÃO E O
FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO REGULADOR E
OlITROS ASPECTOS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N" 8, DE 1995.

,I .Serviço Móvel Celular

I ,:li

j2. SCr'Viço Telefônico Público MóvelIa) base I 134,08
.Rodoviário! Tolemada b)móveI 26,&3!3. Serviço R20iorelefõoico Público I') Iíé 60 canais

I
134,08

i b) acima do 60 até 300 canais 26B,16
'c) acima do 300 até 9OO.canais 402,24
!d) acima do 900 canais 536,32

4. Serviço de R20iocomwricaçáo Aerooiutica, a) base I 5.704,00
Público - Restrito Ib) móvel 536,60

5. Serviço Limitado Privado
/') base I

402,24
b) repetidora 201,12
c) fixa 26,13

.d)móvel 26,B3
6. Serviço Limitado Móvol Espe<:illiizado I') ?- em ma de até 300.000IIhabll.mes , 670,40

b) base em área acima de 300.000 t
Iíé 700.000 habil&nteS I 931,20Ic) base acima de 700.000 hablWlleS
d)móvei I 1.206,00

26,13
7. Serviço Limitado de Fibras Oticas 134,08
i. Serviço Limitado Móvt:l PrivUvo f') base I 670.,40

b)móvel . 26.13

9. ServIÇO Lumíidõ Pnvado de Ia}b_
~

670,40
Radiocbam>da -Ib)móvcl 26.13

10. Sorviço Limitado de Radioesttada la)b... I 134,01
b)móvel 26,13

11. Serviço LiJniado Móvel Aeronâutico 1 , 134,08
12. Serviço Limitado Móvel MMítimo la) costeira

I
670,40

b) portUária 670,40
c) móvel 67.04

/13. Serviço Especial para Fins Científicos ouIa) bose I 137,32
, ExJ>erfrnentaIs b) móvol 53,66!14. Serviço Especial de Radiom:cado la) base ! 670,40

'b)móvel , 26,13

115. Serviço Especial R2Oiocbamada la) base em ar.. do Iíé 300.000.
habitaDtes ! 670,40
Ib) base em área acima de 300.000 I
iaté 700.000 babitlUltes ~ 931,20

! Ic) base acima do 100.000 habitantes !
Id)móvel

i
1.206,00

26,13
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado u'biratm Aguiar
Primciro-Secretârio da Câmara dos Deputados"-

Atenciosamente,
/' ,4 / ....".

,."~./ ."
~~~....-.~.""""

Senador Nabor Júnior
Pr1.l::J.eiro-Secretiri.O, em exercício

Encaminho a Vossa Exccl8ncia, a fim de ser wbmetido à IeYisIo
da Câmara dos Deputados, nos termos do ar!. 65 da Constituiçlo Federal, o PIIljetll de
Lei do Senado zf' 166, de 1998, conmntedos aulÓB!3fo$ em anc<w, que"altcrzaLei
nO 9.691, de 22 de julho de 1998, que "alteIa a.Tabela de Valores da Tua de Fiscaliuçio da
Instalação por Estação,objeto do Anexo m da Lei nD 9.472, de 16 de julho de 1997, que
'dispõe sobre a organização dos SCIVÍÇOS de telccomunicaçõcs, a criaçio e o funciOlWnCn1o
de um órgão rcguWlor e outros aspectos institucionais, nos _ da Emenda
Constitucional UO 8, de 1995-, e dispõe sobre as taxas de fisca!i7JIçio de~ e de
funcionamento de serviços de Iadiodifusão de sons e imagens educativa". ~

16 11 1991 (SF) SERVIÇO DE üOlO COMISSÕES PEllMANENTES
REToRNAA CO, PARASUA TRAM1TAÇÃO NOllMAL.

16 111m (SF) COM. CONS1T1"U1ÇÃO E JUlmÇA (CCJ)
RJ:CEB1DO NESTE ORGÃo, EM 16 DE NOVEMBRO DE UtI.

14111991 (SF)l::oM.CONSTrl"VlÇÃOEJ1JSTIÇA. (CCJ)
RE1'01tNA AO RELATOIlllENJ:D1SONLOIIÃO.

03 12 I'" (SF) COM. CONITlTD1ÇÃQ E JVlmÇA. (CCJ)
ANEXADOASFt&21A23,PA.lIECJ:RDACOMl5SÃOPELA
A.P1I0VAÇÃODA MATI:IlIANO A.MRl'O DA CO.

03 121", (SF) COM. CONIITrTUlÇÃOJ:msTlÇA. (CCJ)
EllCAMlNlIADOAO llAa.

09 12 1'" (SF) SERvrço DE Arola COMlSSÕES PDMANENTJ:S
JW:DmO NESTE oaGÃo,DI19DEDUEMIlIIODE1_

09121'" (SF)IDlVIço DJ:AP01OCClMIDOU___
ENCAM1IIl1ADO ACAI:, PA.ltAUAMEDA MATDlA, DJ:VEIIDO,
A SEGV11I, lRAO:a.un:DA CI.

16 12 1'" (SF) coM1SSÃo DE AllSUNTOlIu:oNUMICO&(CMI
ENCAM1IIl1ADO AO SACI' (AUS.332 E 333 DO 1I1D).

1012 I", (SF) SERvrÇO DE AroIO COMISSÕES PDMAlWITJ:S
ENCAMINRADO A CAI:, DI VJ1IT1lDE DO PROCESSO NÃO R
EIIQUADIlA1INO DISPOSTO NOS ARTIGOS 332Em DOUG1MDlT
lNTE1INO.

11 011", (SF) COMISSÃo DE A.SSUNTOS ECONOMlCOS (C.U)
EllCAMnI1IA11O A sscu.

20 IH", (SF)RC1IE'1'AIlIAGEIlALDAJUIA(IGM)
ENCAMlNlIADO AO llAa, COJIDJ:Im!lo A CAJ:,J:POITDlOIt
IlJ:lIDSSAACl, PARA DJ:CIlI1o TJ:lIMlNA.TIVA, DlltAZ10DA
INA.1'LICA1lIL1DADEDOII.AIlTS.332E3J3DOIlID'.

01131", (SF)lDlvrçoDl:A.POIOCOMIUOa__,
RE1'01tNAA.CAl:,DEVI:NlIO, A. lIlIG1l1It, mAOEXAIIEDACI
JlJl(COM1'J:1"J:1'(C_UVA,

0313 1", (SF) COMIIIÃO DJ:A.SSUNTOS ECONOMICOII (C.U)
1IELATOR lIEII OIIMA1lDIAL

1503 1"' (SF) COM1SSÃo DEASSU!ITOI ECONOMICOI (C.U)
DEVOLVI'DA PELO ULATOtllEll OIllIARDW txJlllMllrnTA. DE
1IELAT01IIOFAVORAVJ:L,I:lITANDOA.MATDlA.1lIICOIlDIÇOJ:ll
DESI:1I1NCUlIDANAPA1lJ'A.DZIIJ:1J!OÃODACOIIlaAo.

13 031", (SF) COMISSÃO DEAllSUNTOlI ECONOMICOIICA.J:)
A coMllllÃO AnoVA O PA1IJ:CUDO RELATa-,FA.VORAVJ:LAO
PROJ:m).

13131", (sp)COMllllÃODEASSU!ITOIJ:CONOMICOI(CAZ)
ENCAMINRADO AO SACP.

1313 1m (SF) SERVIço DE AroIO COMISSÕES PDMAMJ:N'1'I:I
EllCAMOOlADO A Cl, PAlIAItXAMI: DAMATDIA IEM COMn'1'J:NCIA
TE1tMINA11VA.

:u 03 I", (SF) COM. SERvrços DE 1NFIl.A.-ESTIl.1lTllIlA (eI)
ItJlLATOR SEII AIlL1NDO POIl"ro.

15" I", (SF) COM. SEIlvrÇ05 DE lNFRA-UTRUTIJItA (eI)
DEVOLVlDO PELO 1IELATOIl,lIEII AlILINDOPOaro, COMPAJtI:CJ:Il.
PELA APROVAÇÃO DO PROIJ:TO, ESTANDOA MATJ:RIA DICONDIÇÕES
DE SEIlINCLlJIDA NA PA1lJ'A DE1IJlVN1Ã0 DA COMISSÃO.

06 os I", (SF) SU1lSECRETAIlIA DE COMlSSÕES
ENCAMINBADO A SSCU;.

10 os 1m (SF) SVIlSEC.COORD.LEGISLATIVA(SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLJ:NAltlO PARALEr1'IlRADOS P.utECJ:RES.

13 os 1!199 (SF) 1'LENARlO (PLEN)
1000 LEJ:l'UIlA OI'. 019, DO PRUiDENn: DA Cl, COMUNlCANDO
APROVAÇÃO DA MATE1IIA, DI1IJlVN1Ão DE 0615 ",SJ:NDO
AaERTOOPRAZODEOS(CINCO)DlASlJTE1SP~1NTERP05IÇÃO

DE RECURSO, POR tJMJIECIMo DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE
O PROJETO SE3A.Al'llECIADO PELO rLENAlIlO.
DSF 1.. 05 PAG 11412 E 110413.

13 os 1m (SF) PLENARlO (I'LEN)
lllOO LE1TlJRA PARECERES 215 - CCJ, 216 - CAI: E 217· Cl,
FAVORAVEIS.
DSF 1" 05 PAG 11411 A 11.(34.

13151", (SF) SECllJ:TAIlIA GJ:llAL DA MESA. (SGM)
PRAZO PARAlIlTDPOSIÇÃO DE RJ:CURIOS: 1705 A 21 OS".

20 05 1m (SF) SV1lSEC. CQOlUJ. UGlSLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINlIADO AO ru:NAIl:loPARA ENCDRAMEIITO DO~
INn1lPOSIÇÃ.o DERECURSO.

20 15 1999 (SF) PLENARlO (1'1.I:N)
COMUNICAÇÃO PIlES1DENCiA TEIlMINO PIlAZO IIIEM A!'IlESJ:NTAÇÃO DE
RECllRSO, PREVISTO NO ART. '1, PARAG1lAI'O 3', DO 1lEGIMJ:NTO
INTERNO.

20 os 1999 ($F) SllIlSECRETAll1ADO EXPJJlIENTE (SF)(SSEXP)
1631 RECEBIDO NESTE OR<;.\o, EM20 DE MAlO DE J?'.f. ,.

20 os 1mÀCÂMARA DOS DEPlJTAD06 COM O l»"1SFN"..:t:t!!L.Z1

Brasília, em .?.:j de maio de 1999
SeDhor PrilneiIo-Secretário,

Oficio n° S/YO (SF)

mENTlFlCAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM, PIS 011" I'" PROJETO DE LEI (SF)
OIlGÃO DE ORIGEM' SENADOJlD)EilAL 14101""
SENADO: PLS 001" I'"

AtrrOR SENADOR, EMJLIA RRNANDII . PDT RS
EMENTA ALTDA A LEI !H9I,DE nDE J1JUIO DE 1m, QIlE 'ALTEIlAATAULA DE

VALQRESDATAXÀDE:nscALIZAÇÃODAINSTALAÇÃOrDRESTAÇÁO,OllJEl'ODO
ANEXOmDALEl"n,DEI6DJ:muroDEIm,QIJJ:'DISPÕEsomtJ:A.
ORGANIZAÇÃO D06 RRV1ÇOlIDJ: n:ucoMlJlfiCAÇ6J:S, A ClI1AÇÃO E O
I1JNCIONA1ImlTODEDMlDG1O~EOl1TROSA.Sncr06
INSTlTUCIONA1S, NOS 'IDMOlI DA DmIDA. CONSTITUCIONAL I,DE lffl',E
DIIlÕE SOIlRJ: AS TAXAS DE nscAL1ZACÃO DE INSTALAÇÃO E DE
lllNCJO!'lAMENTO DE SU\'lÇOSDE1IADJODJroSÃODE SONS E IMAGENS
EDUCATIVA.

DESPACRO IN1ClAL
(SF) COM.CONSTr11lIÇÃOEJVlmÇA (CCJ)
(SF) COMIISÃODE_ECONOMICOS (CAJ:)
(SF) COM.SUvrÇ05DE~(Cf)

ULTlMAAÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMAIlADOSDEPIlTADOS
20 151m (SF) MESADJUTORA

DlSPACIIOA~DOSDEPl1I"AD05.

DSF 2505 PAG U1I3.
ENCAMllIIlADO A

: (SF) SUBSECRJ:TARlADO EXPIDII:NTJ: (SF)(SSJ:XP) EM :u 051"'
TRAMrrAÇÃO

14 .. 1"" (SP) :rto'rOCOLO LJ:G1SLATIVO (SF) (PLEG)
un:PROCDSO eoNrD(u C1Iu.orrol J'OLlIAS NUMl3lA.DASE
RllA1CADA5.

lA 111'" (Dl PLl:NAIUO (1'1.I:N)
LEl'l'lJItA.

1..11991 (SF)MJ:IADlUTllIlA.
DElPACIIOAS.CCl,CAJ:J:Cl,oNDJ:PODIERAIlECJ:lIERDII'.!I11AS
l'DlANTJ: AnJMEaACOMIIlSÃO, APOlI PVBLlCA.DO E D15TRDll1DO
D1AVllLI05, PELO PRAZO DE 15(CIl'lCO) DlAS U'l'J:IS, CABENDO
A ULTIMA ADECI5Ã.O IDM1NATIVA.
DIF 15 li PAG D'19 A l364O.

15 10I'" (SF) 5ll1lIECUTARlADE coMlSSOEs
RECDlDONESTEOJlG1O, EM 15 DEOUT1lllltO DE 1m.

1510I'" (Dl stmIItCUXAlILUIJ:COMI5SOES
EllCAM1NJ!ADO AO lIACI'. .

15 1.1"1 (SF) RlIvrço DE A.lOlO COMlSSÕES PJlIlMANEN'lTS
EllCAMlNlIADO A CCl.

11 101m (SF)COM.CO~OEJllSTlÇA (CCJ)
lIELATORSENEnISONLOlIAO.

2"11'" (SF) COM. coNSIfIUlÇÃO E JllSTIÇA (CCJ) _
ENCAMlN1lADO AO SACP, ATENDENDO SOUcrrAÇAO DASSCLS.

29 li 1m (SF) SERVIço DE APOIO cOMlSSÕES pEJIMANENTES
ENCAMINIlADOA SSCLS,PARA ATENDJ:Il.SOLlCITAÇÃODE
REl'UBUCAÇÃO DE AVULSO.

16 111991 (SF) SUIlSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROVI'DENClADA ARUU1lUCAÇÃO DO AVULSO DA MATERlA POR
CONTER PARTE DO TEXTO l'UBUCADO ANTJ:RIollMENTE 1LEG1VEL.

16 11 ",. (SF) SUISEC. COORD.LEGIlILATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINJIADO AO SACP, CQM.D:IS'l'JNO A CCl.

LEI N° 9.691;-DE 22 DE JULHO DE 1998

ALTERA A TABELA DE VALORES DA TAXA DE
Fij;CALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO,
OBJETO DO ANEXO III DA LEI N" 9.472, DE 16 DE
TTJLHO DE 1997, QUE DISPÕE SOBRE A
,,)RGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TE!..ECOMUNICAÇÕES, A CRIAÇÃO. E O
FUNCIONAMENTO DE UM ÓRGÃO REGULAooR E
OUTROS ASPECTOS INSTI1UCIONAIS, NOS TERMOS
DA EMENDA CONSTI1UCIONAL N" 8, DE 1995.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
BolivarBarbosa Moura Rocha

Luiz Carlos Mendonça de Barros

Brasília, 22 de julho de 1998; 177" da Independência e 110° da República.

An. 1°. A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalizaçio por Estação, objeto do
ANEXO rn da Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997, é alterada nos::iltJJS e"Yll1orcs
relacionados nesta Lei.

An. 2°. A data do vencimento da Taxa de Fiscalização de funcionamento
relativa ao exercicio de 1998 dar-sc-á, excepciOIllllmente, trinta dias após a
publieaçlo desta Lei.

An. 3~ Sio canceladas as muJtas e encargos tiDanceiros devidos pelo nio
recolhimento até 3 I de março das taxas de fiscalizaçio a que se refere esta Lei,
relativas ao exercício de 1998.

An. 4°. As diferenças entre os valores pagos com base na tabela anterior e os
detemúnados por esta Lei serio devolvidas aos contribuintes pela União, ou
compl2lSII1as na forma do inciso 11 do 1rt..156 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de
1966, com os débitos porventura existentes.

An. 5°. Esta Lei entra em vigoc na data de sua publicação.

O PRESIDENTE DA REPúBUCA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

SINOPSE
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COMISSÃO DE CIENCIA E TEC-NOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÀTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N" 1.052199

Nos tennos do art. 119, I e § 1° do Regimento Interno da Cámara dos
Deputado., o Sr. Presidente detennlnou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de amendas, a partir de 31108199, por
cinco sessões, Findo o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 08 de setembro de 1999.
. í' , ---.-...

.·/!vtvo.lJ1.UY
M~n;:e::;:~rito Santo

I· RELATÓRIO

O Senado Fedeial encaminha. para reVIsão pela Câmara dos Deputados.

o Projeto de Lei nO 1.052, de 1999, de autoria da ilustre Senadora Emília Fernandes, que

estabelece reduções na taxa de Fiscalização de Instalação e da Taxa de Fiscalização de

Funcionamento de seNiços de radiodifusão de sons e imagens educativa (televisão educativa).

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infonnátlca. em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei N°
1.052199. nos termos do parecer do relator. Deputado Nalson Proença.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: LUIZ Piauhyhno
Presidente. Narc;o Rodrigues e Robérlo Araújo • Vice-Presidentes; Arolde de
Oliveira. César Bandeira. Corauci Sobrinho. José Rocha. LuiZ Moreira. Maluly
Netto. Santos Filho, V,c Pires Franco, Sérgio Barcellos, Medelros;"l"ltberto Goldman.
Júlio Semeghini, Salvador Zimbaldi, Sampaio Dória, Romeu Queiroz, Átila Lira,
Rafael Guerra. Francistãnio Pinto, Jorge Pinheiro, José Priante, Marçal Filho,
Marcelo Barbierl, Nelson Proença, Pinheiro Landim, Geovan Freitas, Ricardo
Noronha, Antãnio Joaquim Araújo. Yvonilton Gonçalves, Nelson Meurer. José
Janene. Almeida de Jesus, Nelson Pellegrino, Padre Roque. Walter PinheirO.
Pedro Wilson. iris Simões, SlIas Câmara. Albérico CordeirO. Agnaldo Muniz. Dr.
Hélio. Eurípedes Miranda, Luiza Erundina, Bispo WandeNal e Lincoln Portella.

Sala da comissão/!~m 10 de novembro de 1999.

'\
A redução é, de inicio. fixada Iineannente em aO% sobre os valores

devidos pelas emissoras de radiodifusão de sons e imagens comercial. Após, sobre os novos
vakJres. são estabeleCidas reduções para as emissoras instaladas em municípios pequenos

que serão de 20% quando o municipio contar com população entre 150.001 e 250.000

habitantes: de 40% entre 100.001 e 150.000 habitantes; de 60% entre 50.001 e 100.000

habitantes e de aO% com até 50.000 habitantes.

Deputa
Pre i

BÉRIO ARAÚJO
e em exercício

De acordo com a justificação da Autora e com os pareceres das diversas

Comissões do Senado Federal que aprovaram o projeto. não se pode equiparar as emissoras

de televisão educativa com as comercials. uma vez que aquelas não podem vender espaços

comerciais. não pooendo. em consequêncla. pagar taxas elevadas.

No prazo regulamentar. não foram apresentadas emendas ao proJeto.

11· VOTO DO RELATOR

As emissoras de televisão, quando da sua Insta1ação.-pagam a Taxa ae

Fiscalização de Instalação e. anualmente, a Taxa de Fiscalizaçáo de "Funcionamento. Esta

última, nos termos do art. ao da Lei nO 5.070, de 7 de Julho de 1966. com a redação dada pelo

art. 51 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997. corresponde a 50% do vaiar da Taxa de

Fiscalização de Instalação.

Ocorre que a legislação atual, ao estabelecer tais taxas para as

emissoras de teJevisão, não fez nenhuma diferenciação entre as emissoras de televisão

educativa e as emissoras comerciais. Assim, pagam quando da instalação, conforme o item 42

da "Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação" vigente. valores

que. de acordo com a população da cidade em que se encontram instaladas, vão de

RS12.200.00 a RS34.065,oo e a metade disto. anualmente, como Taxa de Fiscalização.

Como estão proibidas de vender publicidade. acabam tendo que assumir

um ônus muito pesado que lhe traz dificuldades de toda a ordem.

O Projeto aprovado pela Senado Federal conige esta situação ao

estabelecer, primeiro, uma redução de 80% em tais taxas para as emissoras de televisão

educativa e, após, ao estabelecer novas reduções. de forma escalonada. para as emisso~as

instaladas em 100000idades com população de até 250.000 habitantes.

Concordamos com o mérito da proposição tendo em Vista os relevantes

serviÇos sociais que as emissoras de televisão. educativa prestam á população brasileira. Há

certos tipos de programas. de 9rande interesse para a cultura e a educação do povo. que só

estas emissoras veiculam.

Além diSSO há que se conSIderar que a aprovação da proposta terá baiXO

impecto sobre a arrecadação total de tais taxas pela Agéncia NaCional de Telecomunicações.

Por estes motivos. nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nO

PROJETO DE LEI
N2. l.053-A, DE 1999

( Do Sr. Carlos Cury )

Dispãe sobre a concessão de beneficio às familias assentadas peta programa. de
reforma agrária e dá outras providências.

(ÁS COMISSÕES DE AGRICULTURA E POlíTICA RURAL: DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO IMÉRITO E ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART.54) - ART. 24.11)

SUMÁRIO

- Projeto Inic,al

- Na Comissão de Agncultura e Politica Rural:
• termo de recebimento de emendas
t parecer do Relator
• parecer da Comissão

o Congresso ~acl0nal decreta:

.A.n I" - Cada famdta beneficiàna do pro~a. de reforma agniJia r~bcrá três
salanos mlnJmos mensais. durante um ano. contado a panir do més de assentamento

An 2'" • O Poder Executivo incluirá. nas propostas referentes aos Planos
Plurianuais e suas revisões. as Leis de Diretrizes Orçamertttrill5 e 25 Leis Orçamentirias Anuais. onde
couberem. diremzes. metas e dotações orçamentarias necessirias á execução da presente lei.

An 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua. pubIícaçio

JUSTIFICAÇÃO

.~
~'\i. ·~t_~

Deputado NELSON PROENÇA

Relator

1.052. de 1999.

Sala da Comissão. em 21 de "",...1;"..\>,.0 de 1999.

Estamos apresentando a presente proposiçâo com o fito de oferecer as famílias
benefiCIadas pelo programa de refanna alZI"3f1a condições que viabilízem seus empreendimentos e sua

fix.ação a terra. mediante o repasse de tres salmos minímos mensais. durante um ano. a partir da data
de: assentamento

Em sua fase inicial. de implantação. os assentamentos importam grandes
sacrificios as familias beneficiadas. obrigadas a arcar com as despesas decorrentes do deslocamento e
fixação no novo local de moradia e com os esforços adicionais necessários ao amaino da tem.. muitas
vezes encontrada em estado bruto
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Para que o primeiro ciclo produtivo nio fique prejudicado. e muitu famjJias nio
sejam compelidas a desistirem da. empreitada. abandonando os lotes conquistados com tanta
dificuldade. estamos apresentando o presente projeto de lei.. para cuja aprovaçiD COntam05 com o
apoio de nossos ilustres pares

~:l?<lW>SCURY
(PPBIRO)

//

CO\lIssAo DE \GRICTLTI·R-\. E POLÍTIC\ RI·R.-\L

A concessão do credito de Implantaçiio (em base legal no Estatuto

da Terra - ;"e:1 n~ ..\.504. de 30 de novembro de 1964. em espeCIal no caput do anlgo T3 e

pane iniCiai do paragratfP:onmelro. m n!rhl.\"

"Art, -3. /)l!ntflJ dus tlm~lrI=(!.\· .ltxadus para u poiÍlu:a dI!

de.'1enwm:mllmw I1lrul. l.om o .1,m d(! prt.!s,ar a.\...,s,ênclll .\oelal. IJcnu:u l! fOml!nIl.üu l! dI!

t:.\llmuttlr ...: prmiuçüo agropecuárza. dI! forma LI que du arendu niio .\ti Ul) con.'1llmu

iU/cumu/. mu.\ lumhém it f'o.,·.'uh///dude di..' oh/cm/lio dd (.·xceddnle.'i (.~tP')rtÚt:I!J.\. \l!riin

mohl!l=uum...·mrt! outro.... fl.\ .\egumw.'í mem.\:

-,l\\I\ft:IU.. IlJ IL'tl1tu.J.

/f - f'mtiudio,' tll.wTlhuu,:iio ut!\I..'m'tnll1.\ " muda\:

11/ - t.Twc:Un. n:ndu L' dl.WrlhuNriin dt: I"f.'prmluwr<:s lo: 1l.\U âú

U' - /IIlJcum=Uf,:l1n ul.!riclJla:

I' - t.OOparUl1\'lSmo:

TER:l-IO DE RECEBI:l-IE:"TO DE DIE:'\DAS

PROJETO DE LEI :\" 1.053199

:1- c1.\.'íl.'ílt!nClU rmallt..:erra I.: t..reIJUÜ;uJ:

í"ll - tI.HI.\"1t1JlC/a iJ l...'amcrcllllt=rJi..ÚtJ

I "lI1- il!tlu.wrwlz=açJu t: neneTlcwme!tlto do., pmuulOs;

/Y - c'ÍI!lrl1U:llt:ii.o nlrull.' (Jhras dt: mtm-~\trIltllr(.l:

\. - 'I!f!uro lll!rícmu:
/

.I

:-ios tennos do arr. 119. "aput. I e * 1°. do RegImento Interno da
Câmara dos Deputados. o Sr. PresIdente determinou a abenura - e divulgação na
Ordem do Dia das ComIssões - de prazo para apresentaçào de emendas. a partir de
17 '09/99. por CinCO sessões. Esgotado o prazo. não foram apresentadas emendas ao
proJeto.

~ala dã ComIssão. em 2-1 de setembro de 1999.

1 . ~
, ,/" /'

.:1 r71~
\tO~ES'\tOBOD.~

~tárío

I - RELATÓRIO

Chega-nos para ser apreciado o Projeto de Lei noJ 1.053. de 19QQ.

de ::l,utona do nobre Deputado Carlos Cur\'. c:stabelecendo o pagamento de trés salarios

mrnrmmi, Juranre um ano. para cada ramlllll assentada nos pro~rramas de retorma a~rrarra.

Alega o autor. t:m sua JU5utic3W.a, L\ue os trabalhadores rurals são
I)bngaaos 11 arcar com as despesas decorrentes do deslocamento é rixação no novo local

J~ moradIa. alem dos estorços necessanos ao (ralo da terra. logo apos ao assentamenw em

Jreas cedidas pt:IOS programas de reforma agrana.

~os tennos do art. 119 do Remmento Interno da rãara dos
~epUlaalls. IÜI :::oerto ú ~rozo para a apresentação de emendas. Esgotado o razo. não

loram llt'resenta;::J.s emenOas ao projeto.

b
Este e I) relataria I

11- "OTO no RELATOR

:-.Jão resta a menor dU\lda de que. ao ser assentado. o trabalhador

rural esta mlclanao no..a rase em sua \Ida. CheiO de esperancas. mas com poucos recursos

J sua dlSPOSlção. (I recem-assentada enfrenta enonne dlticuldade em tomar produtl\o e

renta..el aoueie :Jeàaço de chão. de onde devera mar a sua propna renda famlliar.

Cienre destas dificuldades. o INCRA cnou mecamsmos de apolO

;lOS ~eneJicI::mos da retonna ab,rrana. mclUSl\e a concessão de creduos de Implantação.

ofere~encio. assim. ao assentado as condições mmlmas necessanas para o iniCIO de suas

.1uvldaàes ~ je S;J:l permanênCia em suas parcelas

'IrtenlUr.:f1tJ "'''''''I\\/fUllJl;

~. I' rf!li{/.\ (J\ melW I!I1Zlmeradm Ill!-'ilt! drm!.o ..r.:rüu llllll=wJos

para dar (lwnu ,-..Jpar.:uucc1(J 110 (ll!rll.:uitor ,-' \ua lumiillJ l. \"I.'1Wll...·.'pecltJlmeme. cJ()

preparo t!du,acltJll:.JI. "!(I/"macdo I!INpn:.\urzai l:' IrdcnJcu-,nrtl\uTwmaí:.•, ..

Corroborando as disDOslções do Estatuto da T~rra. a chamada LeI

Agncola - L~I nJ S 111. de 17 de Jam~:lro àe: l'~Q1. é5tabelece. lambem. ~m seu ano 5:!.
I·erhl.v·

"() 1'(lder i'úbllco J.'1.\egurart.i ... réd,to 11ITal c.'1peclul I!

J,(err!nclt.tl.lIJ (,/U.\ produum..·.\ rllralS w.\r:mwi().\ !Im úr~a.\ dtt r!ITOrmu agrdrltJ. "

Isto POSto. il doação de trés salanos mmlmos memalS. pelo

penado dt: um ano. para os trabalhadores rurais assentados. na tbnna proposta. ao

conrrano de ser medIda salutar. podera \Ir a ser conSIderada InJusm. uma vez que milhares
de outros trabalhadores sem terra ou desempregados amda ~speram os beneticios da

refonna agraria e. mtf::lizmente. nào têm nem mesmo uma renda mmlma garantida.

Em outras palavras~ não obstante a louvavel íntençio do autor.

ponderamos que a Uniào ~ena (orçada a despender recursos tinancelros. jà

reconheCidamente t:scassos para o setor. para fazer Treme aos CUStoS gerados com a

'mplantação da pretensa ajuda aos assenrados.

Desnecessano arim13r que nos parece. ponamo. tratar·se de

lnICtaU\a mernona. porem de menor alcance. lace as Inquesuona\'els carenCIa5 matenals

~ tinancelrns Imedlams. merentes ao denco de pnondades especuícas dos programas
J.tetos a ooltuca iündlana. Pelos motivos expust s. \otamos pela rejeIção do Projeto de

~ei n~ 1 053. de 1999

Sala da Comissão. ~

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricuitura e Política Rural. em reunião ordinária
realizada hOJe. rejeitou. contra os votos dos Deputados Adão Pretlo.
Geraido Simões. João Grandão. LUCi ChOlnacki e José Pimentei. o Projeto
de lei n' 1 053/99. nos tennos do parecer do Relator. Deputado Anlvaldo
Vale.
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Estiveram presen\es os Senhores Deputados:

Dilceu Sperafico (Presidente). Augusto Nardes. Xico Graziano e
Antônio Jorge (Vice-Presidentes). Abelardo Lupion. Carlos Melles.
Francisco Coelho. Jaime Femanaes. Paulo Braga. Ronaldo Caiado. Zila
Bezerra. Carlos Dunga. Confilcio Moura. Gesslvaldo lsaias. Moacir
·MiclleJelto. Nelson Meurer. Silas Brasileiro. Themistocles Sampaio. Wilson
Santos. Anlvaldo Vale. Carlos Batata. Luís Carlos Heinze. Paulo José
Gouvéa. Saulo Pedrosa. Adão Preito. Geraldo Simões. João Grandão.
LucI Choinacki. Hugo Blehl. Roberto Balestra. Nelson MarquezeJII. Nilton
CaPIxaba. Giovanni Queiroz. Sérgio Barros. Romel Anizio. Telmo Kirst.
João Caldas: e. ainda. GeNasio Silva. Joaquim Francisco. Alberto Fraga.
B. Sá. Júlio Semeghini. Lídia Quinan. José Pimentel. Aldo Rebelo. Júlio
Redecker. Agnaldo MuniZ e Marcos de Jesus. .

Sala da Comissão. em 17 de novembro de 1999.
! ,".",.......-

"'"Deputado DILCEU SPERAFICO
Presidente

PROJETO DE LEI
N2 1,103-A, DE 1999

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Dá nova red8çio ao § 3" do ar!. 1° da Lei n" 6.902. de 27 de abril da 1981. que 'd11pOe
80ln a aiaçIo de estaçOes eco!6gicllS. ...... de proteçio ambln8l. e dá outralI
provicl6nc:iaI'•

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTU'RA E DESPORTO; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAçAO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMARIO

- Projeto iniciei

- Na CornllllliO de Educeçio,C~ e DeIporto:
· termo de l1lCllbinwIlo de emendes
•~ do Relator
· parecer da ComissAo

o CO~GRESSO NACIONAL decreta:

Art.l' O § 3° dom. 1° da Lei nO 6.902, de 27 de abril de 1981, pasaavisorar
com a seguinte reàaçlo:

"§3"AspuqllÚtlS cimtf/ictu e CIIItlUalS e 01l11'l1S aztvidadu qetllOdos
nas eS1ilflJes ecoiógl= InmIIo UIIIpn em coma o ltIICU.fidade ~ 1Jilt?
colocar em perigo o sobnvivincia das poptdtzt;ões das upicia 011
existentes. devendo ficar t/lposilDlia 110 aarva da nspecliva mtJÇlJo cópia
impressa. fotogrtijica. lelnisiva 011 lZIIliiovisual lÚ lodo e qIIQIqIIu]JUI[IIÍSo
reali:Dda. fNR)"

Art. r o Poder Eucutivo regu1Imcmarâ esta Lei no prazo de 90 (1IlMlIIIll)
diu apanir de sua promulpçio.

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na dIIa de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Esse projeto de lei, oripwmente apresentado pelo i1ume DepuIlIdo EdJon
Menezes da Silva, pretende incluir na Lei n° 6.902, de 27 ele abril de 1981,
dispositivo que obrip o depósito, no acervo da respectiva estIÇio ecoIõPca. de cópia
de toda pesquisa ciemifica ou cumíiiJ ali realizada, seja por meio impresso,
audiovisual. televisivo ou fotográfico.

Essa medida servitá llImO para o enriquecimento do acmvo das estIÇlles
ecológicas. como pan o incremento das atividades cuhurais e turisticas
Desenvolvidas nessas estaÇÕeS.

Como se sabe, virias dessas estIIÇlleS pasmem inslaIlÇiies que abripm
pesquisadoreS, Dia só do Brasil mas de OIIII'OS países e instituiçOes intenacioaais.
como é o cuo da EsIaçio Ecológica do Taim, no Rio Gnmde do Sul, que acolhe
pesquisadoreS e esmdiosos de todas as regiões do pais, bem como proveniemcs da
FlIIIÇI, A1emaaha, Ho1mde e outros paises.

Nessa Estaçio funciona, com os parcos recursos e o louvável esforço de seus
filncionários, lIlIl pequeno~ deslinIdo a esrudanIes e turislas que. VÍIilIIII.

A providencia que objetivamos implementar, que acrediumos, mrnce:á a
acolhida dos demais coleps pàanemates, SÓ irá estimuW' as atividades~ e
euItmais desenvolvidas em nossas esmções ecológicas. além de comribuir para a

fonnlu;io de acervos impotImnI:s, llItltO para a preservaçIo da memória 1lllCÍOnI!
como para o aprimoramentO culmral de nossa populaçio.

Saladas Sessões, em ~-N-tr

-LEG1SLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE.'i:ACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

LEI N· 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981,

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE
ESTAÇÕES ECOLÓGICAS. ÁREAS DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL, E DÁ
OUTRAS PROVID~CIAS.

An. I - Estações Ecológicas sio ireas represemativas de~
brllsíleiros, destinadas à realizaçJo de pesquisas bisicas e aplicadas de EcoloIia. à
proteçio do ambiente IlllIIIIa1 e ao desenvolvimento da~ comervacloIlisl

§ 1° 90"/0 (noventE por cento) ou mais da área de cada Estaçio Ecológica
será destinada, em carmr permanente, e definida em aro do Poder Executivo, à
preservaçio integral da biota.

§ Z' Na área restaIIle, desde que~ um plano de zoneamento aprovado,
segundo se dispuser em regulamento, poderi. ser amorizada a reI1izaçio de
pesquisas ecológicas que VCIIham a acarretII'modificações DO -mente lIIIID1.

§ 3° As pesquisas cientificas e 0lIlIU atividades reaIi:zadas nJI EsIações
EcológiCllS levarID sempre em coma a necessidade de Ilio colocar em periao a
sobrevivência das populações das espécies ali existentes.

An. 2 - As Estações Ecológicas seria criadas pela Uniio, Estados e
Municipios, em terras de seus domínios, definidos, no ato de criaçio. $CUS limites
geográficos e o órgão responsável pela suaadl:ninisttaçio.
................- ~ ::.- .

......................................................•...............................................................-..__ ..

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETODELEIN" 1.103, DE 1999

Nos termos do art. I19, "caput", I e § 1°, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, a Sr". Presidenta determinou a abertura

- e diwlgação na Ordem do Dia das Comisslles-.....de -prazo pata

apresentação de emendas ao projeto, a partir de I I de agosto de 1999, por

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, Ig de agosto de 1999

. CarlaR~"à~edeiros
Secretária

I-RELATÓRIO

O projeto de lei em epígrafe tem como escopo dar nova
redação ao § 3° do an. JO da Lei nO 6.902, de 27 de ab.'l de 1981J incluindo
dispositivo legal tomando obriJ!IUÓrio "o depósito, no 8C01"\'0 da'respectiva
estaçio ecológica cópia impressa, fotográfica, televisiva OU audiovisual de toda
e qualquer pesquisa realizada".
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Distribuído a esta comissão, nos termos do an. 119,
"caput", 1 e § 1° , do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Sra.
Presidenta determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 11 de
agosto de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Na justificativa da propositura, o ilustre autor observa
que a presente iniciativa de lei "servirá tanto para o enriquecimento do acervo
das estações ecológicas, como para o incremento das atividades culturais e
turísticas desenvolvidas nessas estações".

o nobre Deputado argumenta ainda que, no Brasil as
diversas estações ecológicas possuem instalações que abrigam pesquisadores
nacionais e estrangeiros, como é o caso da Estação Ecológica do Taim, situada
no Rio Grande do Sul, onde existe um pequeno museu destinado a estudantes e
turistas que a visitam.

Por fim, acrescenta que o objetivo do projeto é
"estimular as atividades turísticas e culturais desenvolvidas em nossas estações
ecológicas, além de contribuir para a fonnação de acervos importantes, tanto
para a preservação da memória nacional como para o aprimoramento cultural da
nossa população".

Cumpre-nos, agora, por designação da nobre
Presidente desta Comissão, a elaboração do parecer.

É o relatório.

n - VOTO DO RELATOR

É louvável e oportuna a iniciativa de lei fonnulada pelo
nobre 'parlamentar, uma vez que visa documentar a pesquisa científica ou
cultural realizada nas estações, ecológicas, por meio impresso, audiovisual,
televisivo ou fotográfico. Sem sombra de dúvida, a se concretizar a proposta do
legislador ordinário, espera-se que com a constituição do acervo de pesquisas
científicas, cresçam as atividades culturais e turísticas nas estações ecológicas.
Além do que, a difusão da fonnação desse acervo, certamente servirá para
fonnar no seio das comwridades nacionais e estrangeiras, o sentimento de
preservação de nosso meio ambiente.

Aliás, a finalidade desejada pela lei que disciplina
juridicamente as Estações Ecológicas (Lei nO 6.902, de 27 de abril de 1981) é a'
preservação da biota, (conjunto de seres Bnimais e vegetais de uma região), e,a
possibilidade de estudos que aumentem a 'capacitação humana de,'preservação,',
de tal forma que as Estações Ecológicas" devem serimptantadasa péiroitir;,
comparações com as áreas do mesmo 'ecossistema habitadas pelo, homem.
exatamêIlte para aprofundar as pesquisas no"sentido ' de raciorial~ o' uso dos,
recursos.

Sábado 4 59227
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Ora, se as Estações Ecológicas são implantadas com o
objetivo de aprofundar as pesquisas, a pretensão do autor do projeto de lei, em
documentá-las. é pertinente e se ajusta perfeitamente à finalidade da lei referida

De outro lado, parece-nos bastante lúcida a presente
iniciativa de lei, eis que a disposição legal que se pretende incluir, também está
voltada para a educação ambiental, o que já constitui um grande ãvanço na
integração das comunidades quanto a uma proposta não só de preservação do
meio ambiente, como também, de estímulo às atividades turisticas e culturais de
nossas estações ecológicas.

o projeto em tela, indubitavelmente persegue esse
objetivo. razão pela qual, o nosso parecer é no sentido de sua aprovação, na
forma em que foi proposto.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente. o Projeto de Lei nO
1.103199. nos termo~ do parecer do Relator. Deputado Evandro Milhomen.

Estiveram presentes' os Senhores gel'llJtados- Maria
Elvira, Presidenta; Celcita Pinheiro e Marisa Serrano, Vice-Presidentas; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra, Evandro Milhomen, Femando
Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos, José Melo, Luís Barbosa, Nelson
Marchezan. Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho, Pedro Wilson e Walfrldo
Mares Guia.

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1999

~'--
Deputada Marisa Serrano

Vlce·Presidenta
no exercício da Presidência

Dezembro de 1999
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Estabelece os princípios e as diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e dá outras
p~ 'idências; tendo pareceres: da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação, com
.. ~.Jstitutivo, deste, das emendas nOs. 1, 4, 8 e 14, apresentadas na Comissão, pela aprovação
parcial das de nOs. 5, 6, 7, 9, 11 e 13, e pela rejeição das de nOs. 2, 3, 10 e 12 (relator: Dep.
Elíseu Rezende); da Comissão de Finanças e Tributação (em audiência), pela adequaçãp
financeira e orçamentária e. no mérito. pela aprovação deste e do substitutivo da Comissão de
Viação e Transportes, com subemenda (relator: Dep. Manoel Castro); e de Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com substitutivo, deste, do substitutivo da Comissão de Viação e Transportes e da subemenda
da Comissão de Finanças e Tributação (relator: Oep. José Roberto Batochio).

(À COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES~ DE FINANÇAS. E
TRIBUTAÇÃO (AUDIÊNCIA); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Viação e Transportes:
- emendas apresentadas na Comissão (14)

tenno de recebimento de emendas
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissào

11I - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas

- parecer do Relator
- subemenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- subemcnda adotada pela Comissào

IV - Na Comissão de Constituiçào e Justiça e de Redação:
tenno de recebimento de emendas
parecer do relator
substitutivo oterecido pelo Relator
tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão
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o~ Nw:loMI deCnIl8:

CAP./TULO.
ooal'taNdPlOl

açAo.
o..'*PD";OM~

If..'" FIcIm~ OI ptínl:lpiOI • u dnlIlZH PIla D

....... NIIc:iDrwl ele~ (SNV), ele -aa CDlIl O.". 21. inCleO XXI, da

CGnIIiIulck lleIIl CllIIlD ..~ clHCritine dOI ~lelllel ti-=
CIlIlIllIlIlII dOI~ •• l.dIIlaLeI.

AlI.~o oIljelivo ..HllCiII do m.- NecoDneI ele VoeçiD ., pennitir

o MÍIllIIIcimenlO ele~ .,. inIegID. lIIIim como .. bMft ...

pWlOI gIDIllIiIele~•._ atendem u -.idedn do PllllOb o mOltipIo

__-*"ico.1ociII. poI/lic:o•

.~~ osl1lem8 N--... de Vieç60 (SNv) ., o~ dOI

....ele~ lOb I jwiIdiçAO da UniIo, dOI EIIedoI. do DiIlIilo F...., I

dlII MlncllpioI, CllIlIIilUIdoI peIOI S..blllll_ Rodoviérioa, FelIO'Ii*IoI,

~.~AerovWrioI.~, I CCllIlPf'HIIde:

I • I~ vI6riII, ........ pWlejlIdII. incIuIive 

~.-e6riM I c:cmpIemeI.....

11 •• eatrulln operlICiOneI.~ o COl'f,no de 1MÍllI.

de lItividIIdN ........1lIdoI 110 trMego, à 1Idmlni1lt8ÇAo. à~ • 6

fiIclllizaçiO. dAlemInlI ..acJQI - ClldII~ ele t:wlIPOM.

neceu6rial1IO ueo edIIqUedo. recioneI da~

M. 4" SIO conaiderIldoI 5eQmenlOI WtioI ele lnIefHM Nec:aW.

c:onIorme dMCtiloI no AnelIo n,~ .. reepecIiwI~ OIl*:1a

ele con.AD~ 6 c:onIinUidedII fia ele pen:lIle HfI\llInlIIe do

s~HIQoneIele~.

AlI. 5" Compele _ MinlIlérioI dOI T/WlIPOlleI I ele AeronMIIicII.

IlllIIlU~ ....ele~,_. ClllIlllCIIiçIo I I -.;lo do

SiIlIIIIa HIQoneI ele Viaç60 I ... pelO cumprimenIO dOI princlpIoI I dnlIlZH

dMlaLeí.

M. ao o~ NKionIlI de VI8Çio ., reQIdo pelos princllllOS da

inlegraç6o, de' ItICiOnllidadll, di~. di liIlInIIdI. di IUIO

IUlllntabilidadl IIIlbtIntaI • do daunYoIvimantO 1OCiaI,'aéonómiCo, cientifico •

la<:nol6giCo.

5'" o principio di~ dalaIrnN o at8lIdinwllo à

inlaitllç6D doi lillamal PIfIoIIl1lH1CII, lIIICionIl • regional, dInlro do llmiIa do

larriIóriD NICiclnaI, lCb juriIdlçIo fadnl, 1IlIduaI, dialrilaI I mooicipIl.

52" o ptinclpio di r8CiDnIIIidadI nlatIIIaca I ruliaçIo di

lnvH1in1anlo • da opetaç6o em ragimlt ele aIlcIh:ia • afIQcia.

13" oprincipio da ~1iUÇIoc:ompIHncIII ClllIlpeCanII

~ di ancargDI .... I UniIo, DI EIladoI, o 0IIIliID F 011

MtncIpioI, bem eemo I pouibilidadl ele daIIgar;Ao di

gDYamD I In1nI o IIlDl' pUblico I I iniciItivl priva.

14" o principio di libaRIIcII aNIglA _ UIURla livN

MCOIhII di fcrmI de 1oconlOçIo, bem como dfIl1llld11id1da ele lrInIpclna

ITIIÍI~ .. _I necellidadll. mpaiIada •~ do paIrim6nio

pUblico inItaIIdo.

5 S" o principio da IUlD-lUll8nlabilidldl llTlbianIlIJ CDllIidIIrI.

em lodII U e\IpIl do procellD de irnplarnantaçto do Sillaml NICIDllIl di

V\açIo. inclusiva I f... di concapçIlo de qualquer NgI1IInlo, I conclliIçiD da

~ ele dellllVDlv1mlnto lCDIIOmicD com o dever de manter o maio

5ll" O principio di dl"'IVo!vim.nto sociII. econ6mico, ellnllfIco

• taaIDI6gico deva llIndar àl IIICHIidadeI IDCiIiI I aconomicu I da lIbIDIÇ60

da avoIuçAo cientifica I taalDlógicI.

CAPiTULO I

Dal DlntrIzM

Art..,. Sillama NacionIl cjll VIIÇiD -a DriatUdo pellll di!WIZH

CDNlIInln dIIIe Capitulo.
SEÇAOI

Dal DlNCrtzIS GarIIa
Art. S" F'1ClIIIl .IHgUrIdu 1101 uau*riDI I liberdacll de locomoçIo. I

di eacalhI da modIlidlde di~ que maia~ ltandlàllUII

-'idIdM. em.-Ia I praaarvaçto do palrimOnio público. da lIgUI'IIlÇIl

M. go. Ao UnIIo incIrlIivn I ~lIrIIll:açao di DploraçIo, cIII

llWUInÇiD • cIII arnpllai;Io di MM;DI di infra.atrutIn dlllWWpcXtaa, ....

di~ di .-cfuIIizaçIo, dllIU1IclpIIlzaçJ I de prlvatiDçto, por melo

di..... pátmanlaI, di parmluIo • di concan6M ou arnr-.IIOI.
M.10.01 -.101 a ptÓprios da Unilo poderio _,

excapcionaJmanl.. inCIuldol no 5i1tam1 FIdIrII de ViIÇ6o. dIIcII que,

juslificlldol por .1\udoI !riviof. HjIm IplllVIdot por dIcrIIo do PodIIr Executivo.

Art. 11, OI COlIlpDIIIlllII do 5illlml NaCIonal di ViIÇiD fiCIm

lUboldinadol61~I • nonnu téCnica pertinantls. HjIm quail foram

DI ragimll di~.di propriedade em que .. anqlJIdram.

M. 12. A Uni60 IOlIlIllII poderj aplicar recuraoa em HglTIan\DI

fadllrlil do Sillama NacionII di ViIÇ6o, rHIIlvldo o dilpCll\o nos 1I1igoI28 I 2Q

dIIIa Lei ou o que dilpUHr lagisllçlo eapecifica em contrá1o.

Art. 13. A UnlIo, OI EIlIdos, o Dillri1D FecIIt.l, e DI Mu1icIpioI

cIIvarIo buIcIr • dllbl.nlcrItizIÇI dO setor Trllllpol'l•.

M. 14. A UnlIo, os EIllIdos, o Dillrilo FedIrIIl 8 OI MlM'licipio&

ljuIWIo RUa rupactivDI lillamal vi*iDl, com I finalidadtl de oblar_

Parágrafo único. A Unilo elllbllacer. DI prazOI I PfOC8d~

~ • obIançIo llI-compa1lbilidadl entrl OI lilllmal vlérIoa di Unilo.

doi EllIdOs. do Dil\nto Feclltll • dOI MlM'llciplOl.

Art. 1S. AI rellÇOel descritiV'l dos component.1 filicos doi

SiI\Imu di VtaçIo FIdIrII. ElladuIl. Municipal e do Dillnto FecIIrIl. I _

aprovIdIa pelai rHpecllv'l Isferal de governo. medianle eneraçto dftII Lli,

dIvarIo _ raviItIl quadrianalmante.
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P....grafo único. As localidades intennedi8ri.s qui IspecificIm os

trIChos pllnlljldos dos subsis_s rodovIários e flnoviários f_i.,

inlIgrIntll da. r.spectivas rlllçOls d.acrilivas const.ntll do Anexo I, nIo

CClllIÜII*II ponlOS obrigIIórios di plISIglIm, SIrvindo .penas par•• indiclçlo

geral da dirltriz das viII con.idaradas. lindo seu lr8çado dllfinilivo fiX8do pelos

6rgAot cornpetanlll do Mini.lárlo do. TranaportIs. após .studoa t6cnicos •

econ6mlCO' pe<1inanta•.

Art. 16. Os podaras Ixecutivo. da Uniio. do. Estados, do OiWito

Fedlral I dos Município, poderio balXll' normas compllll*1tltas, raaIritM ..

SUIS r.spectivas ....as di compeléllCla. di contonnidldl com.a praHnllI.lli.

SEÇÃO 11

Do Plan.jamento

Art. 17. O planejamento dav. mandar .s IXigtnciIl di integraçio,

d. dllanvolvimenlo. de abastlcim.nto intemo I di comén:io 1XIIri0r e obCar

o mbimo aprl)Vll/atMnlo da. vantagens~ di cada modalidade de

transport•.

Art. 18. No d.HnvolvlmenlO do sltor, buscar·..... acompanh.r a

avoluçAo Clentifica • IllCllOlógica, aJUstada' disponibilidldl dall1llios.

Art. 19. Na Ilaboraçio di planos, Istudos di v~lidadl I projetos

di engenharia. Hrio considerados os aspactos ambiInIais e di dIHnvoIvirnento

regional, de forma a conciliar a nlCllll,dIdI di dnw1voIvirnInto lCllll6mica I

social com o davw d. mantlr a auto'lustentabdidldl ambilnlal. anaülldos OI

custos I blnlficíos associados às medidas miligadoras di lVIlltuais impKtos

pt'OVOCIdo. por intllMlnç6l'.

Art. 20. Os planos I os lltudos de viabilidad. tlicnico-económica

objetivaria a Hfaçio d. .Iternativa. maIS eflCilntll, adIquadIs ao ptIIfil da

demanda. levando... em conta a mullimodllidade e nr 'escalonamento de

Art. 21. As intIrvenç6es na. VIII liquid•• naturai., que apraHntIm

capecidIde atual ou poIIncial di transporte hidroviirio, devwIo .. progIWII8du

e executadlS pelo órgio interventor, di modo a permitir a continuidade •

navegaçio pela via liquida.

Art. 22. O p/anIjamanlo di ,istamaa di' Cllndullla deve _

dIHnvoIvido pela instiluiçAo internudl, em articul8çAo com o Hlor~

do Ministério doi~, ouvido. o. óigb petIinentea dos EIladoa, doi

Municípios e do OWrito FIdIraJ.

Art. 23. A includo di qualquer HglIIInto ou inatalaçAo viiria, no

Sistamll Federal di Viaçio, dIvwá .. aprovada previamente pelos MiniItirios

comDtl!lnleLIIIIbasados em CtitlÍf'los IÉniCOle estudos perIi~.

SlçAo ..

Art. 24. OI~ no SIlor T~. daverto _

viabiIladoI, l1li princlpio, por--v-doI pelo pnlprIo MIar, lII*Ii.'....

OI PtOYMiIntII di~ doi MrVíçr;lI flI'III**a.

Art. 25. DI invullmelllol.na SÍIlIII1II~. di V.-çto.podarjD

8lndII _~ por __~ públicos, auIlpnlinIIlIc> •

aplIIV8Çio da llIlllridIIdIdinnapane COl'llIlI*Ila.

Art. 28. O. invIICImInIolIlIO SIlor TIW1IflOIlI dIYno conIImp/ar •

aeguinII ardam da priolidule:

I • a lIiIlliMçIo di HgIIIIIIlos criticoI, a lIQlAIIÇI, a

~ I I~ do PIIIrim6nlo 1XiIlInlI;

• -o IPfO\ilillmllllo di~ diIpon/V11 lldMnII IlOl

cIIlIIrMM modoI dllrII\IpllltI;

III • I inlIgraçto nUtimodaI, incluindo I implanlaçIo da

lIrminaiI; I

PJ • IIllI*lIio do lÍIlIII1II.

Art. 27. A ímplInlIç60 di obra. I aquiIiçIo di~ I

COIIIlrUÇIo di~ aapaoI.... I I oparIÇIo doIlII'Viçoa dllrII\IpCItI

davam _ pracadjdu dllIlUdoI qui juIllfiquIm _ lIIONIidIdI e prloridadI,

rwgidoI por crilirioI lKnicoI I lClIIânlcoII, ,...n,IIIIdo-H, apIIIIII, •

IIIOIlIldadII impaIloIaI dIcxlITIlllaldI~, bIm como I' di carMar

lllC:iII ou lIhl6gicQ, dIvIndo Nr obIIrvIdaa, lIIl quaIquar CIIO, .. nonnu di

lIQlftIlÇI, dllrIbIIho I da 1Ulo-IUItInlIbl1ldldl1lllbllnlll.

Art. 28..Os projIloI I li atiYidIIdn di implImarIlaçAo di wra.
lIlrulIn di 1rWlIporlI, concIIIzidoI por 6rgoIoI fadarM, daallnadoa. __

_1idedII I ....8l6glca, divirto Nr lIrwICiIdoI por~

fomIc:ldoI pelai • ..__ bldo, 110 1IUnlo, _ -.çIo

1llilonIinIdI6~ da lUIoridIdI fIdnI dalrInIpolta~.

Art. 29. Os lIMMImInloI lIIl tranapclrta dIItlnIcIoa I impIImInlIr o

~IIO I o dIIIIMlIvimllllO da .-.- l1IlUrIíI I da coIclnIzIçIo lIlto

COlIlidlrldol como parti~ doIl\IIIlICli'oW projellla. ldIquando-H _

~ 6 viIbIIidlldI dIquIIM amprMIlCIimInIoI.

CÃPrruLOnl

AIt. JO. Fica o t'oder ExecutJvo Feclerll autorizado a ltanIfIrir

-"&OI.nle <waçao, CO<1Cllslláo ou arrendamenlo. pari o. Estado" OlstriID Federal

cu :urncijlios. bem llIIlm desallvar ou erradicar. os trechos rodoví*íoa I

terTOVllinos nio inClUídol no. Subai._. Rodoviário e FIII'llViirIo FIdIraJ,

.::on'Jdo'. leS!'lClivamente, na. rlllc;Oe. dlSCtitivll perttlllrllal no Anexo "

fi.:anoo OI mlsmos sal) rdsoonsllbJlidade federal. n. qualidade de HglIMII\lOI

:acerall transnonos. aI' que na" • ,,","nela dos Estados. do Distrito Federal ou '

.JOI MunlClpios. par. a ü/vI,vlllt*o di' respeCllvas transflrincil•.

Art. 31. 14 rodovia. ntaduai. existant.s, cujo lr8çado coincidi com

~ 08 rOdDVfas intl\ll'WIlIS do Subllllama Rodovnirio FIdIraJ descrito no Anexo I, I

serem federahzaoas. sia con.idaradl. rodovlIs nladuli. trwmIóriII, lIIqUIIIto

não " afllul sua trlllSlarincl' pari. UniAo.

Art. 32. Fica o Poder Execullvo FaderalllJlOrizado I trwmwtr para a

Junsolçio IllIduaJ. diltntal 011 muniCipal, a administraçio, I oparaçio, I

rnanutençio e a exploraçio dos llródromo. públicos. medlaru conv6nio.. di

conformIdade com a IlQlliaçio aaronàlllCl em vigor.
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CAPITULOIIf

Dofllatenlll FedMal dto VIaçIo

AlI 33. o Siltema Fedlf" dto VI8Çio (SFV) CllIlIliIui llIICIII

ellMlX8IU do Siltema Nac10naI dto ViaçAo I ebrWlge os~F..,..
ROClOVIéno. FetrOV1irio. Aquevijrio I AeroNrio.

Art. 34. o Sillema Fedefal dto VI8Çio CllIftllI..udl •~

....-n. eXl1llm1 I~ dto propnedade da UniIo em cadI~ ._

rall*livl NllUlura operacional. abrangendo o canjunto dto lIlIlcM • di~

ralllClCnldls 80 trifego, • ldmintatraçAo, • HgU'MÇa I *ftKIIIzIçIo. -adia

..., C8d1lllOlllIIidIda.

M35.0 ........ F.....VIa;ID......a:

I .-glIIW'. UnldIdI NacionIII:

I~. ~·i ......... IIplIl,'nnll_ •

.....1IIr*lM:

li .~f8c:lIIdIdIIl*II.ciallagIo di...........

ftI.llI'OIlClfCiClI. _. facillcIIdIIl*II D .

indIvicUIdI_• nMI inIImacillI., i .....d1•• lnIrr ' .

uçAol'

M 38. o SIlbtiamI Aquavi8rio Fedefal • ccnstiluIdo pala

.-gJCIIo di CIIbOl.IQIIn. pelai via navegéwis inIIriorH, peD portoI

...... tlIMaiI.1acutlIU, qui ai claa1:1.._ ••

I· COIlJCIJl'''- eRullnnlHdelIte&dloutroa~ di

tnnpma. tIrrdI qui ..1rIIJ di canexID inl8rHUIduaI OU inler-ragionll;

11· lIlIbtIIc:ar liglIçOH inler-regianlia; •

... prDITIllVIl' l:CflIllIo • aagmenlo inlJmllcional. aIljalo di

SEÇAoIV

M 311. O SubIialtm8 AeroviÍll'ÍOF~ • conatiluldo pela percaIII

clt~ MIllII8ulica nacional de interuu fedlnll I Il.a

CIIIIIPGl-- MlIUlInI openICicnaIelécnico-normativa.
Do·..,.III... RlIdoJllllte ....... ..

M 40. A~~CI necional de int_ feder.t.......

F.-.I:

11· COIlJCIJl'~ lIIrIIIlnWr dJrM • t1r ......

dllrInJporIa. drrdI qui""'" di CIlI*liD inlrr..lIgiaIlII:

1II·1IlIbtIIc:ar llgrçjIar inIrNlIgiaIlIIir;

ftI.~~ ildlrpal__*.JJDlIWlÇ8 .

V·~ coMdo • lJIIIllIlllO ~ tIr

1rIlIdo.

IIçAoI

Do U.I.....~ FadIraI

M 37. o~ FMlIVi*Icl F.-.I. o........

tanavIIr. qui o ltII8grIm, quI'l ...1:1.... •• .

I •~ Iigaçea. internreionliii. i'lIJII.,.d1M ou . .,..

NQillnIii. com ponoa inrimor..fIu\ríaíà • lacUrcrar • lIIiIintlrdI~"" tIr

paaageiroI:

.......

• I· os MIÓdIIlIlIOI púb/icoI do Si.tema M!oportuirio NecianII

......... c:.piIeia dos EIlIIdoa di FadaraçAo I do DIaIrilo F.-.I e 10

lrlIIIgD lIgUIIr ir*mecionIl e os .-ócIromoa de interelu pwa • integraçIo e

....... MOlaneI, bem como lqUIIH admIni.tradoI por emprHI PIlbllc8......
11· o canjunto di flIcilldadla, Jnstalaç6el e IIlrUlUrIs *'-*"

dllII'ClleCID 10 vOeI e auxilio*nevegaçIo .....; e

111 • o conjunto de aerov.es. 'rees dOS tenmnlls de trafego

Mreo • demaia divilOes do espaço aéreo brsslleíro. necesslÍrilJl à r'C(i~nC'io

Art. 41. A ellnJlUra opIlI'ICÍonai G c:onstlluída pelo conlUrIlo de

órgIoI. Il1IIdadIlse empresas públicas competentes do Sislema rla J'.Vi9çAO t::ívil,

maios. Illvldedn e serviços nBClllSários à operncão ~ manut'!nçJio da irlfT.-

Ar!. 42. A estrutura técnico-normatIva é ""nsutuida pelo conlUl1to do

llOllIlII • inIlruç6ft e procedimerllos relativos ao plarioJomento. dlsenvoivimen!o.

operaçto, uploraçIo e manutançAo da ,nfra-il.tr1Jtura ~flronálJ!lca "~Clonel.

~. '.
-.lIdoJ da lIÍloridade aeronáutica COmpeterllB.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPVTADOS Sábado 4 59233

c.vIT'uLOV

Do Slatema Estadual de VlllÇio

Mo 43. SillWna Estadual de VilÇ60 cohstitui PIIl'l*II do Slst..".

Nacional de VIIÇio e Ibrange os Subllstllll1as Estaduais Rodoviários.

F~~, DuIovilirios e AerovIários. existen!ee e planejados nos

EIt8cIos.

AIt. «. O Sistema Estadual de VilÇio comprMl1de n Infra..strinura

viliria existente e planejada. inclusive suas 'nstalaçOu !lCllssóties "

complementares. e respectiva estnJtlKlI operacional relacionada eo trafego, à

"'n/lIilltaçto•• HgInrIÇa.' tilClll~. 11 cargo doa Estados.

AIt. 45. O Sistema Estadual de VllIÇào destln..... a:

I-~ a unkladtl estadual:

li-promover a integrllÇAo do Esle1t1 cero (' Sisl.ma Fe<1'!fel de

ViIÇio e com u lJnidIdes da FedaraçAo limltrofH;

I" - conectllI' a capital do estado' sadtl dos municlplos que

ocornp6em:

ri - fomentar facilidades pam li drculaçAo dll bens a nfVlris

IrMreIladuaI e Intra-ntadual: e

V -proporcionIJr maios e 'acillda~s p81Il o lrllnsPorte rolellvo e

CAPiTuLO'"

Do Sistema Municipal de Vlaç,lo

M. 046. O Sistema MunICll)8/ de VIAÇ40 COllItIlUl PMCe/8 do Sia&eme

NacIonal de VilÇ60 e abrange os Subllltemas MunlcJP811 Rodovlinos.

FerTO'iilirios, AquaVlifiol. Lanos. AMovoários a l.Jrb-.1OI, elIieIanlM e
planejadOS nos MlnciPlOs.

Mo ~7. O Sillema MunICiPal de VIAÇAq CllII1plMnde a~

viliria eXIStente e pllMjada. inctu.ive sua 'nslalaçOu -..órIat e

c:ompItmentaru. e respeclJVa .strutura operacion8l relllCiCln8dll ao ~, •

adminisnçAo.• segurança e • tiscalizaçlo. a cargo dos Municlpla.

M. 48. O Sillema MunICipal de ViIÇAo delIlina-M li:

I - UIllglOI' a unldade municipal;

11 - pIlllIlOVIIl' alnlegrlÇAo do MunlCipio com~ Sistemal Federal

a Estadual da ViIÇ60 • com OI MunICÍpios limitn:rtn;

111- _ aHde do MunIcípio _ DISlrlIOI que o ClllI1POern:

ri. fomenlar facUldadea para a círcufaçio de bens a níveis

inlennunlCi~ e inlra-IIulici~: e

V. prcpon:Ionar meios e facilidades p-. o~ coIelivo e

individuai de pessou. a nfveõ ,nlermuntclpal • inlra-muniClpal.

CAPlTuLOVl

Do~ de \IIllÇio do DIalrIta , .....

Mo ~9. O SiMnlI de ViIÇio do DlIlrilO F..,.. canetiluIllR'lI do

lIIelIn~ de Viaç60 e alnnga OI~ DiIIriIaIe.~

FemwilIricla. Dulovilirioa e AerDvi*loe.......pIInejIdos no DialriIo F.....

Mo 50. O SiIIIma de Viaç60 d/I 0Ielril0 F..,.. 0CIIIlPÍ-_. lnInI-
___ ...,.... e~ iI1llIueift __~. •

cClIllplemen... e reepedív8 .-. oper-=iarwI reIac:iorWde ao~••

á11il1illrlÇAo•• MQlnI1ÇII.' ftlC8lizllçio. a cergo do DiIlrilo F.....

I- auegurar li untdadtl dietrilal;

11 - promover a inlegtlÇAo do DillritO Federal com o SIIIIma

Fadtlral de ViIÇAo • com OI Estados limilrotes:

111 - conectar • Capllal Federal 's regtOal admtnlllrativla.que I

~;

ri • fomenIar facilidades .... • clrculaçto de bInI • nIvelI

lnlerH1aduIl • no Ambito do Diltrilo Federll; e

V • proporcionar I1llIIOS e facilldades .... o tranIIporle coIelMl •

indlvidUal de....-.. a nlvel inlerelllKlual. no DIIlttlO F..,...

M. 52. Ficam revogadas. L.,'" 5.917. de 10 de Hl8rilro de 1m;

alei.'" e.2Gl. de 1~ de~ de 1975: a Lei'" e.348. da e de julho de 19711;

• Lei .,. e.4Oll. de 21 de merço d. 19n; a Lei ri' e.504. de 13 de dIamIlIo de

1977; a L.i.,. e.555. d. 22 de egosto de 19711: a Lli "'11.574. de 30 de MI8mIlIll

de,1971l; a Lei .,. e.5311. de 1e de abril de 1979: I Lei rf' II.~, de 111 de meio de

1979: a Lei "'15.1571. de ~ de julho de 1979; • L.i rf' e.ne. de 30 de abl1I de 1ll1O;

a Lei .,. e.933. de 13 de julho de 19l11; I Lei rf' 11.9711. de 14 de dIamIlIo di

11111: I lei .,. 7.003. de 24 de junho de 1982; • \Ai rf' 7.4:11, de 20 cIIIamIlro di

1ll!l5: • Lei .,. 7.581. de 2~ de deZ8mbIo de 1111; I ~Il nt 1,010. Clt 14 di julio

de 1995: a Lei .,. 9.0711. de 11 de julio óf ,. • ~I a/lllClll9Oll em

conririo.

AIt. 53.

'rutUa,

ANIXOI

MLAqAo DIICRmIIA ao lIITIlIA 'IDIIW. 011 YIAÇAo..Il'v

Il,lUII1'IMA RCIl:lCMÁIIO I'IDIIW.
..Nll•••CLATURA

• DI -ao com _ orleIUç6o~ • rodoviH fedniI 110
CI.IIIIIMdelIMa...... 0Il8g0riaI:

• AodcIwI.a Rec!i* • q.,. '*"'" di CapIIII F..... em quIIquar cIhçIo,
para llQ6-III. c.pilIl8118dU81 ou • panloI perfiricoa illlponenlea do PIla;

- Rodoviu LongitudlnaiI: u que M orie<UIll na dnçto gnl none-abI;

• RodoYiu~ u que. orie<UIll na dftI960 gnl___...;

• RDcIlMaI DfIgIlnaIe: CflenIam Ma~ geraiI~
...... IlOIll ;

• ~.'. llllIOvIee que. parlinclo em queIquer dlrIIÇIIo • nID •
lIfIlIUIChndo Ma~ plK'dll1lM, Iiguam panloI~ de duM
OU 1lM1lllIOvIee...... ou que pemliIIm o_. inelaIaçI5M fednia de
lnIpDr*Ic:la. • panlOI di fronlelra ou _ princlpale portoa llWilImoa, tIuvieia
ou.......lIIminIIiI~ou~ccnatanIM cIIsta lei.

• A~ de roeIlIViIlIIderat • UIim carIICl8IiDcII:

• Of/mIIQIo iniciei"" indica llldoVíII Nderaf. '.
M aIlNloID......... par Im hlfwl. sague-ea LIIII1llmerO de lrtI aIgariamoa,
lIIIim 00I1lIIlIuld0: -~ ..

I·oprlIIIaIro aIgariemo. 8IqUeIda indica • CMegOria da rodovia, sando:
.Qt-~-para .•"'" . I

1 ILIII) - ..... lcngIludIneis;
2(_).pn.~ .
:I (di) - ..... dIIIgonalI; •
"(.-o) - p-. .liQIçOeI.

" • ,OI dçIia 0UII08.1IIQerlamOI indteam .• pclIiçIo da RIdoVia raiIIlIvImellle •
CapilaI FederalIBraeilIa) • - lirnllaI--do Pala (N. tI.. O. NO.
SO.NOesD~ ..

II.MA .T$:MCA,:A~ de~ ~
~. a de um _ camurn e CllilICicIanle _ ri _ de "IR"

lNIaadL
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SISTEMA FERROVIÁRIO FEDERAL

a) NOMENCLATURA

• OelCOl'do com sua tunçio, as ferrovias do cla..ificad8s am:

• Tronco: tenovia que, por sua diretriz. promove 8 .StNtu.-.çAo do Slatema,
~ ccmo elemento de~ doi treehoa que lhe do
carnplemerUres;

• Lig8çIo: terrovia que liga duas ou mais fen'óvi..;

• RMlal: ferrovia que une um ponto qualquer 8 sua ferrovia-tronco, a de lig8çto,
a iaoIacs. ou a outro ramal.

• A deIignaçio da ferrovia do Sistemll Ferroviário N8Cional 'assim
C81'aeteriuda:

- A sigla inicial. composta de dual letral, indica a funçAo da ferrovia no listema,
HI'ldo: FT - Ferrovia Tronco, FL • Ferrovia de LigaçAo a RF - Ram-I
FerroviÍlnO;

•A sigla inicál, S8f*'ada por um hffen, HgUl!I-se um número de trfl
algarill'llOl, aSlim conltituldo:

I • O primairo algarismo à asquerda indica a orientaçAo predominante da
ferTovIa, sendo:

1 (l.m) • fnClominantamentelongltudlnal;
2 (dois) - pradonllnantemante transversal.

11 • Os doiS outros algansmos Indicam a posll,Ao relativa da ferrovia, iniCiando
.. com nt.maraç60 em ordl!lfTl creacanta aaqüencial. em ordinal. da Iasta
~ oesta. para ferrovias longitudinais. e de norte para sul. para ferroVias
trlnlVerl8ll;

111 • Os ramaIS ferroviários têm o mesmo número da ferrovia para a qual
convergem. acresCIdo de um algaflsmo ordinal de ordenaçAo. precedIdo
por um ponto. O algarismo de ordenação tem sua onge01 de nurneraçAo:

Para as ferrovias longitudinais: ramal mais ao norte.
P.. as ferrovl8s transversais: ramal mais a oeste.

Sábado 4 59237
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"--.J ~ li' U...-•.. "~'.n •.• -- ....... 111 llIlI..... ' ........h+ ....,.... ........... 111 •'_E.TllAneo•......•••

, , .
.,_.~.•......•
.,...- ...., 'I' ......_..._.....•.•.
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4.717

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDI;~.L

'li) PORTOS MARinMOS

NUIIEI'O UNIDADE
DE DENOMINAÇÃO DA LOCALIDADE (1111111....1.1

OItOEII FEDERAÇÃO

1 Ali Man.u.
t AlI
3 "A
4 "A
I "A

• ""7 MA

• ,.,
• eE
10 CE
11 RN
12 RN
11 ".14 IIE
15 "E,. AL
17 IE,. IA

" IA
20 IA
21 EI
22 EI
21 CAP'UAIIA EI
24 IARRA DO RIACHO "I
25 FORNO RJ
2. NITERÓI RJ
27 GRA DOI REli RJ
21 RIO DE JANEIRO RJ
2t IEl'ETIBA RJ
30 sAo sEllAlnAo SI'
31 SANTOS S,
32 ANTONINA 'R iftII
$I I'ARANAGuÁ I't\ "",".,U*
IA aAo FRANCISCO DO IUl. se IIG Fl'lIncilloo. luI
11 ITAJAi se 1tlIIIl'
li InlTUBA se Imbltubll
37 ftlOORANOE RI "IDOr."
31 fIOftTO ALEGRE RI PortoAletl'll
li I'!\.OTAI RI Pelotu
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b) PORTOS FLUVIAIS E LACUSTRES

U"DADE
DIMOIIfNAÇAo DA ~

BACIA AllAZONICA

t "A .....
a ~ ~GnIIIIIe

a '14 .....
4 AlI "-• lIA T.......

• NfI C8IflIeM
7 .. ...
• AlI .........
• 114 """'*10 RO .....
11 AlI ......,.
11 '14 r.....
ia '14 r.....
14 DOoIAIII NfI oIert
11 ~ ""-
f' ~

17 ~

fi AlI
11 RO
20 AO
21 AlI

22 I MGIITRO DO ARAGUAIA lITIGO ....~
2. ao Ar8tMla
~ TO .......,...--..~
21 '14 Ar8tWIllt
21 TO ...ArqtIeIa
27 MA ...TOCIIIIIlIIe
21 MA TOCI8llMM
21 '14 T.....
ao TO T.....

. 31 'A
,.,......

S2 ,.A _T-...
ai TO ....,.,.....

IAClA 00 'ARMAiBA

34 I't """.nIllINl
31 "I "''''''''1Iali ... """.nIllINl
a7 ... 1Uo".m....
SI "I ".".....

aACIA DO lAo fllANClICO.. BA 1Uo .... ' .........
40 DA R...... ',.....
41 PE ....,..........

\' 42 MO .......,..........
aAe/A 00 JlAJWú,

41 CHAVElLANDIA MO ...."..........
44 ITURAMA MO ""GI'aIlM
41 l"OIn'O IAMAGOI DE oIUl'IÁ ... ....".,..
41 do "MÃO ao ............

IAClA DO JlAIIAOUAI

47 CACPEI MT ,......
41 O ... ...........
41 JIOIn'O MutmNHO ... ...........

lACtAI DO IUUlUDEITE

10 I!ITltELA RI ....T~
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c) VIAS NAVEGAVEIS INTERIORES

IAGlAllIIO ...

Dezembro de 1999

.....111...

Jftert .....""'''''~iif'
.,.

01.... ......u:...,. "'10"- ,.....~"*_T...,... ..
~ HldnlYI6rIII se...,. M,o.... .............. ........... "-W"....". ,....
M-. Gua.""Irtm/CcMlfIutll. RIo~ 200
Neorv 1.070
0iIIcI0cI- CIfteII"""'az 40
Puru. -'-"UrtNI~ 1.1'0..,..

~ ContIUIIIICOIIf...... '"-"t 1.•
T..1be ConlIutIMllll 01_ _ oT....~ 711r_.._

IT~.. llO
T.... " .... ......... IIIOQIfl ....... - """'- UI
rl"IlIIlItNà8 l'orWInIIfaz ..
XlnQII .... MonteIFaz -BACIA TOCANTINI I ARAGUAIA l.JIlI

~ ..,...~ 1.1..
r_ dO lalli d~«01 1.410

BACIA DO ~ARNAJ8A i.1t1

~--
IMo fJ8I'IIIIIba-aa1ltll~TA 1.171

SACIA DO •• FRANCISCO z.IIl
Il101'..._

~.uIoNoMo 1."1
DMaa ............ "alOlla«ol 140

IlAClA 00 ~ARAGU.... LIl2
CllIaOA "-W Cal'lllldalFaz 111
l'~ .... ._- t._
~DO~ARANA a.m
GrMd. ·'~ÁguaV~_RIo""'" •\p'Oti ~~..,.,..... 1.110p_a .fJ~""" -PIInIIdIa ~_o""'''''''

.,,
P_n__a .............".. .71

SACIA DO URUau.... •
Unio..a, ..,.. _ QllWlllllraI 100

TOTAL GERAL •.'11

SUBSISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

a. NOMENCLATURA

~ sigla constant.. na ReIeçto DeIc:ritiw do OI 1ndIcadoI.. de LocIIictIIdeI
brulleiral para fina Hl'OnáuticoI diatribuldol em cinc9 ........ l8ber:
I • A série SBAAlSBZZ • reHIVIIda P8rII indicar loc*idIda HIVidu pOr Eâl;ao

ae Comunicaç6ea que exeanem o 8enriço Fixo Aeron*.Itico. em todo o ttn1lórIo
. naCIonal.

/I. AI ...... SDMlSOZZ, SNMlSNZZ, SSANSSZZ • SWANSWZZ 110
rHelV8daa i. IoclIid8dH nIo HrIidu per EIWçIo de Conuliclç6M que
executem Serviço Fixo AIn:Nutlco. P.. a1r1buiçIo doi indicadartI ....
séIieI do lIdcUdOI OI seguintes c:rittrioI:
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1) - S6fie SOAAlSOZZ - dHtlna-se a IocaIid8dH Iitu8da1I1OI elbldol do Rio
de Jltltiro e &lo Paulo.

2) • S6rie SNAA/SNZZ. dettinHe a locaIidlIdeI liUdu noa emdoI de
AI8goaI, AmIpá, B8hia. C..... Esprrito sno. MIrInhIo. MIna GniI,
I'n, Paraiba, Pernambuco, Pieui, Rio ar.- do Nclfte e 8eIgipe.

3) - Série SSAAlSSZZ • destina-se a Ioealldades sItuadas nos estados de
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

4) - Série SWAJJSWZZ - destina-se 8 localidades situadas nos estados do
ADe. Amazonas. Goiás. Mato Grosso. Rona601a, RoraIma, Tocantins, e
no Distnto Feder'àl.

bt RELAçAO DESCRITIVA

Sãbado 4 59243

NOIIIE DO AfIlJOf'OttTO

Ifttem-.iAvtu- .....1'0

,......lI/DlI..V~
•.."..IIioMl VlMa...,.,.8lI/DlI a,...
'...-.-11I0"" CMIpo 41'."..
IlIWMciDnll/ ele CofttoMH
IntenllIGiDIlIleM eor-.
'......aIIioMl•• CnIIllII'O CIO Su'
..... IlI/DlI., DoII •• oIUlIIO
................, EcIuI,.. Gomn............,c......
'......1IioMl Qu .......
.ntenI.alll llI. "eclllll
...........I ,..CII.......1ClMdo
, fIIfttD ...,..
.............. I'onta f'of't
........alD lhdII:I
,..", "lo"oIeIten
................. Rubem Berta
..... na FIIID
'..",••ID .."..,.. .•
' 1 'IIIID
, T.norwao N_
................ r....
.....,.......1..YlrlIIOfIOI
.........111 HercIllD Luz

..........-
AItMIlrII
ANflIellllc-..... ,..........
c..,..
CleIIIInIIIIIIIe GulItIIvaI(~'
,......... .. Nonlnfll
......0-....................
,,~.......
LeMIrtn......
........ RaIldoII
.....ClaroI,..........
~,......
....v...
"..a. CIItrD .......
, •••a. \IIlIe..--

s'GlA

SeNT
SUE
lII8V
S88R
SIICG...,.
UCR
secz
.aav
UEG...
llIIU'
llIMa
.811.
III'Z....,.UQl
l8UQ

'IPA.....
IMO
18Cf
sanI."
IIIIL
SBCT
UHT
IWQN
UMO
l8CoI
SMQ

UFH
.8GO
la
S8lZ
I&IR
I&N
.ao
UMA
RCY
RMK
lIINf
IWI'J
UI'L
..."....·"G

LoeAUDADE

...
"A....
DI'...
li'...
AI:
8A
AlI

'"fie
AI'
MA
Cf...
AI:
lU
RI
RI
'A
li'
IIIQ
AlI
SI'
IC....
'A
TO
AL
'A
RI...
QO

8A
MA
lU
10

'"'A
111'
IIIQ
IC
TO...
!tO,.,.
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NOME 00 AEROPORTO

....M.riII
lMtDe DumontT__

UIIeIUlI
UlMrtlftd18
QolMeIru
JilIIoC6..,.
TeIt

'MIPU'"....cheri
Porto N8Cian.1,....
Dauradae
II8rtalaIomlu LIzanclro... ...,..
Marte
Porto 189ura
Cariri,_1b8
c.rav_.....
~
... ,..,.. di aantoa
110 Gabriel da Cacnoeft
110"'1 cICIa CMIpoa
CaroIIlte

SIGLA

SIlAft
SSRJ
SaTE
SBUR
UUL
slIV'f
S8JCS.,.,
$UH

SMl
S8I'N
S.-K
SIDO
SIICI'.....I...,......
SNQY

SIIM
SICV
S8IIE
SIOl
SIST
OUA

I""
'ICI

ANEXO 11

LOCALIDADE

..
lU

"IIG
IIG
EI
'A
AlI
IIG

'"GO,..
lia
lU,.....
IA
CI!
I'l
IA
lU

'".,
AlI...
lIA

RELAçAo DESCRITIVA DOS·SEGMENTOS VIARJos DE INTERESSE
NACIONAL

•• RODOVlAS

ROOOVIA TMCHO COMl!lIJIONDENCIA NO P'NV17I
RODOVIA TMCHO

..1· NO E6TADD DE&Ao PAULO

INIn EIItr.IP.............11. .....71 ......tI ........

1P-11O .......~....... ....... ..............
...·toe EIItr••p-lOll/EJltr• .,.·210 ,
1P-21. EIItr. "'-IJOIDIv. IIG ....217 l"ertD FI""._.,..
1P·221 &Ir. 1P·27O-EJl1r....-no ...... EIlt. IP-Ul· ..............

1P-170 DIv. 1I'IIIMIIIr. IP-UI .11-217 Dhr.................1..
1N7. I!atr.....1...... llI'-UI
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b) FERROVIAS

5p.320 Dlvla. llPIMI·Entr. SP·310

SP430 DIvIa. SPIMa- aio P.ulo (Capital'l

SPoo42li Entr. SP·270·DIvIaa SPIPR
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-~
flllltOtlOltrl1

fT·250 . AI!o"'........~.T.--..-... 111_ flllllONOllTl.P....._._.. tDI.o__...._ ..........KII'••_ .. ___.... _
IP FEI'AIA--..-....'l-tIO._........--l2Uk>o

:"t.'1(ltlk..:::V;l"O........-...,.,.... .......

n·28/) II.UI... n_.J<__...."..,.._.--"...--a...,-..._ IP fUAIA

Fl210 OcI,l, ..tlo.·G....,.G.nuvaI-O......~. 1lSA'll fl""OEln

'1-._LIOAÇAo

FL·,411 Do.Vil'Ia-C.............. li' fl"A'"

fl·2oJ" P••••g4"..A.....Pt. :\I' FE,........

lI_n_

Rf·~l ..tat.......-..... ai' ffl'AU.

Af·150 S PI'O""'.·................ ai' fl!~A"

Hf'·_S f',.~..r",t. "'..14'..... "'..111 aw.................. ai' fEl'AIA

o) VIAS NAVEOAVEIS INTERIORES

..R. Ntr#IITADO DO,..MÁ

c.....
..,. NO 611TADO DpÍI/D fJIWIII6DO WL

T...uarl ..._'· .............
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ArtIImialFoz

RIo T1etMIIo 110Joei doa DclUradoe

CMaI ........ BarntDlftlo ......n•

letra... PoriD AIalInI • Rio Grand.
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..............- __ -- .
CAP\11lLO 11

........-- _..-_ - ..
ArI. 11. CompeIC' UniIo: ........

..................----..----...----~::::::;::::::;:;:;~
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lIfYiçoI de1""---"",,-~OI •••••••••••••••••••••••................---..__..---
...- -_..__ _ .

1.&1 !C' UI' ;; r~O .. lCfIIIMe
Ml lU Vllçlo.

A"-J :::,H;:w.~ .......................__--
............................_ _-_ -_ -

Lei H." 0.201 - "" U '* "O"MUO
Dl 11'15

DI.JI/le "'h" o lIlIl"'4 HaolO...1 doi
r,n.,."I., U,llaftO,. • ..IO/rIM ~ a
c~n 1ft! ~1tI""" Brald, r. ()I
'J·...N.'lJI1rit. Ur'HUIUI , ti. o~drlll
prrwldtftCII'... _ -_ __..--.- ~ - .

...... - _ .
UIl H' • 34. - Dl • D& JIII.lIO

tI 191.

'fto...1 lI,.fI" Inrrwfd,,. ~. 11."
oro.. • na ,"aC'l" ~t.."II" ...
It'ro,".' dll P/.ftO H.olo...1 ·U "'o·
çlo. I.,ut_,do ""Ia UI .....·"0I."'.• 10 • H ....1n d. Im........................__.....•..._ .

............- _ - - .
L&I H' 1.401 - H 11 IC ••IÇO IC 11'1'

111/ I· .. rolIIolIIoI ....411 a ..... ,.,.". " ••AU':'::' ,:~. aprOlJllllo pala Lri ..' UI'. lU 11 • u lU 11'11.

LEI.' '.104 ••• 11 ,. •• 1 '77.

Al 1t1Mle Ilncr1tt........
,ta"'aP1__t_l"'''''.-..i
.,.. ,.la IA, ai 1.117.... I' ... '!
..... 1173•....................._ .

I.~I N! ..... DE.' DE ABIlIL m: .'1'

AI'". 4i."..k*8 d. 'Ai ..~ I."7••"d, H"",bro'" "73. qlll' ••pro... e 1" ...N.......
.. Vi'f'ct. , "" nv&r•• ",.vHUMI•••

. _ .
...................._ - .

I.EI N! ...... UE IIUE .cAIO Df: i'l'

~UI."".r"lIOPI••" Naden.' d. VI.~'o. IncluindD &r.cho rfHI.vj~,1o 110. E'&ldo. dI
..... Calari.... 1110 O'trld. doS..I.

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

I.FoI N! 1111. DE 04 IlE JUI.1I0 1lF. 1919

Indui nll I'/on. Nlriorlol d, Vi,ç.o. ,p'.'·ldo ".1' I..i n" 5 1117. cI, 10 d, ..I,mb,o d.
"73. O I'orte ". r.fll. lotoli••do no Afonltlp.u d. l·,f•. /;.111/0 do Amuon...

() P,nid.Jlll' da K.púhlicA FICO IIht, QUfI o Cnn"flan H.l·inn.1 d,ere1... PU ..ncio
no ....uin.. toei:

ArI. I! Ficl illCluido R' ReIICII 4••erIUv. 4ftl POIIO. ""rUlftM". ~·Iuviol. e I..cu•.
t,., do I~.n" Nacioll.1 do VilcH. IIC'u 4,1.u .""lMn~1 In.." 11. qUI t,.t. o "1. I! da
I"i n! 5"'.... 10 ... Hlflllltre. IIU•• 1""11 de T.I•• loe_lIudl•• m"lIm do Rln Soli.
I"/lft. "l..ftirípi" dI T.III. r..lldo do Amllnn••

Arl 2! F.I\I 1..1.ntra,4 .m vi..., n, d't, d. 'u' puhii"du
Art. a~ RIYn••"'-H.I dilpalieM' .m CDn1r.'10.
n,um...m04d. iulhud...t1.: lU! d.ln".tMndfnda.~I1~d.lh'pu.bliLlt .

JOAlllI m: ~'Il;m:IR~:IKI

,.:lIst·u R,oJC'ft&/t'

LEI N~ &.776..DE 30 DE ABRILDE 19110.
"'''''0 •1I.I.r•• '_m/•• a .....

./.. do Pllno Nulon.1 ". Via,... """'",a ,.,. lAi a~ •.,n. ". " ". _ ....
/1'11•

. _ - _- _- _-_.- .

Indu. IíIl.r'lJ rud,.,oilfr;. n. "_'.r'.
'hollrrtth·,. d•• Hod,,,·;u dn Su.ffoma lIode.
v••r;o "·rd.,..1 do 1'1."" N,.rH"••, fi,. "·;a·
("0. inllí&ulf'O ,,.,. ,.,; It~ 6.111. d. ,n d.
"&(11"&"" ti.. "i.1.

o PRESIDENTE DA REPOBLICA. laço I.her que o Conllreelo
Nacion.1 decreLI • eu IInciono a "Iuinte I.ei:

Art. I! ."ica incluída nl RellçAo DelcriLivl dlll Rodovi•• do Si.·
tema RodovilÍrío fed.r.1 do Pllno Nacional de Viaç'o, inltiLuído p.la
Lei n~ 5.917. de 10 de leL.mbro de 1973. I leluinLe lilllçlo:

.llberllndil-Clmpo florido·Planurl·MG •.
A,L. 2~ Ell1 Lei .nlrer' .m vilor na daLI d. IUI publiraçAo.

Art. 3! Rlvollm·.. Ii di.poliç/lel em contrário. --
Brllilia. 13 de julho de 19111; 160~ di IndlPendAncil e 93~ di R.pú·

blica.

JoAo FIGm~IRE!lO

EUleu Ruend..
JOlé FlAvio Pécor..

LEI N:' 1;.97Il. /lI'; 1I I}(O; I}(o;ZEMIIIUllm 19111

......................__ .

LEI "9 6.55$, d. 22.' '90sto d. I 978.

AIt.r•• Rl!laçio Oucrith. ~.. Rod~
vias do '1'110 ".elon.1 de VI.ç.o ••p~~
v.do pela L.I .9 5.9\7, de 10 de _
tl.ro de 1973.

.",,·r.11I c1m·rr.i ,/11 IItH/'" m III1·2:!:!. ;nh'·
Ilrnll'" d" "/IfQn N.rlr",.' d,. '·"'rJI). • pt'".
\#41,' ,'t-In I.f'; n" .i.!'/;. •/,. 1lJ./.. "''''t'mlll''' d,'
19;:'

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. foço .Ibt.·, que o ConllrelSo
Nadonal dt'crela ~ ('U sanrionn n st'R'Uinle J..ei:

A,t. I~' A di,cLti1. da ltodo"ía lllt·22?. constante da RelaçAo J)elcri
LivI da. ltod""io" do SioLemll ltndovilirio Federal - Anexo lO Plano
Nacional.d.. Villçào. aprovado p..la I.ei n~' 5.917. de 10 de seLembro de
1973. 1'••00 • viRorar ,'om a s"RuinLe redaçao:

lInitlude til. Exlr",,"n SUpto'l1o"i('An
"·'·d,·tuedn lKM, IUl· KA'

LEI ., 1.574, II 30~. s....~,. " I UI.

Altera. ",.t,lz da f.rmvl. ['-413
IlItetr••te .. '1'''' ••eI....1 .. reI
çio. "rov," pela LeI'" 5.917.""
.. seUllllro • 1973.

........_-.._--- - .

1111

22~ 1··urc..II·I.IIi·I'ililliri hlllH.'I·UlU Mirim
S,.nIA 'n(·!C",\('•• I:\nflín·\Oil. FI.liniu
MOllcor f.111 ... It..i 1·:nllulll·... IlI'l.lu Illr.
11'," C°I,; 10 1 :\1.\ 1'.\ I !oU7 fIlfl 7·'
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Art. 2:' Esta I."i enlruni "m \'iIlOr na dato dI! sua puhlicado,
Art. :l~' 1lt.'\"Ugill1l-Sl" ns dispu~i('{)t'"5 l'I" cf,nlrúrio.
Bra.i1ia. II tle d"/."m"ro ti .. 19MI; 11m:' ti .. Intl.....·ntl~lll'ia e 93:'

da 1l.·pli"lk.. ,
JO;\U FIGUEJIlEDU
I\'.."d.. P,·r..;,. /I<>r1:1'5

I.EI N! 7.003. DE 24 DE JUNHO DE 1982

D .QW-~ .... Iurld·_ --- o.c--....CIntIlIIt-.v..-a. ... EMIIfl& .... ceId. _Itaco. PIauI. ......... • T_
.........IaroriITl--e ri n,

m......". ...~~ CIftlIojn-SIfI MipIl<lo e-.__
......s..e-:

IV • lJ'.4fNIo WIpoJ .... ~looC*-ilonII .... o.-
c:..-"""L-.L ...e-.S-e--:

v •EF.5OC>-_ AJ1I.CurillIIMaL __fie S-e-IM.
NL 2" _Lei__ _ peItIlcIçIo.

NL'1' ...........~ -*ic>.
..\I1''fI1 • "r/arAo IJtottrrili\"l' di. Hodn·

"~imo dI) "'.rw Hlfrio".ldr \,;.,,'0.•pr'I\"·
du p"IIf I.roi n:' 1) 'li', tlt> 10 dp nrrmbrn dI'
19':'.1. (' d. PllfrUl' prnddc'm ,...

de 1995: 17.....~ • 107" ...

..1lIia. 11 do Julho

•••• ,..'•• ',Z~ZJl _ - - -

............................__...---- ....----_.......... _._.- ...... _..... _...
I.EI N~ 7.436. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1185

IMI"i 11• ••I.rI" lh_fflira I .. r.".
.,••• "'.... N.du.I • VII#I, _.
11111. p4'1. IAI •.' • 117• • 1,. _ ....
d. "73. len••;, .r•••" ..,••I ' ......"..
••• L ..'.·T.".ilf'.

o PRt:SIUENTE DA REPOBLICA. f.ço ••ber que o Conlrello
N.cion.1 decr.t. e .u .anciono a "Iuinle lei:

Art. I ~ Fica inclulda na Relaçlo D••crltiva da. Ferrovi•• do Pia'
no Nllcional de Viaçlo. in.tituldo pela Lai n! li.ll7. d. 10 d. H\embro
de 11173••ob o número de ordem EF·370. a ferrovia tranaven.1 Bel'm
(PAI - Slo Lul. (MAl - T.r••ina (PII.

Art. 2~ EUa lei .ntra .m vi~r na data d••ua public.ÇIO.
Art. 3~ Revolam·., a. dl.poioiçlle. em contr'rio.
"ruili•• 20 de dezembro del98li: 164~ da Independlnci•• t7! da

República.

JOS~ SARNEV
A ffonao CameJ'60

LEI N! 7.581. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986

.... ,uro .. Pllft. NIICIo..I d. VI.c".
• p",..d. ",1. IAI .~ 5.117, iH '" do _ •
.'" d. ",3. ",tHii(k... • lroC''''' ti.
BII_.

O rKEsIDE"Rn DA 1lErem fC~~ -n'&er que o Conlru.o
~ acionai dacreta e eu aanciono a ..pinte bi: •

Art. I! O PI.no Nacional de Vlaç'o••provado pela 1..1 n! 6.117.
de 10 de .et.mbro de 1973. na parte referente' Rel.çlo Deacritlva da.
Rodoviu do Si.lema Rodovi'rio Federal. p..... ter a H,uinle rede·
ç'o:

-2.2.2 - Relaçlo De.critiva da. Rodovi•• do SI.leme Ro
dovi'rio Federal:
Rodovia. Radiaia

~~ .-,"'--

LIIN" 9.07•• IIC 11 D& J~HO

O PRESIDENTE D4 RZPÓILIC4
fllQO ... fia •~ NlieHlaIJ _ •• - • ....

lA:i:

AlI. I'O_1ll>daYi*illN_.... PIuD N-'. V1IçIIt...,;"'~
Lei ri' ~.911. dt 10dt _"'" do Im.~.-o S .= ~
.....SIfI MIpoI D·a... _. SIIICI e-.... 111 _----
• ........AIJaáI&

AlI. ZOEJllLei vi -,olIIIcIçIO.

AlI. '1' ......... III1i1po1lç601 --..

.1995: 11......~. 1ll7' •
1oplbIicI.

......... L174

...._doard 6Ida~ ..
V_ aQ I r t " de l!apoIIçID de~_ SerIIIllNa Il*tIO..
MIIaIIIrlIca ,......, o _ do fIojClO '.. lei qaa "..... a •

.......o~NaciclMIda VJeçID.d6_pnIr'M ciD ".

JOS~ SARNEY
Joa. Reinaldo Caraeiro Tav.,...

BR·08O - Bra.llla·Uruaçu,Slo Milue. do Arapala·l:lItraa
camenta c/BR·IM.•

Art. 2! E.ta I.i entra em vilor na data de .u. publlcaçlo.
Art. 3~ R,volam·., a. di.po.içllea em contrário.
"ruília, 2,1 de dezembro de 1986: 165! d. Independfncia a li! da

República.

LIIN"9.060 .DEH DE JllIlIIo 1IC1tH.

"1"5.

IIUOIIçJo DI IIO'1'I1IOII 119 4, D/I 21 D/I SIITIIHBRO DI 1995,008 SanEOusll

IIII'l'IICaDa: a:I'lADO DA AII~ICA /I DOS '1'UIlSPORftI.

_ llU*o~ 11 ......
Iloocrilift........... <lo .... __==e': 1:#3."'" Lei ti' UI7•• ID

O PRESIDENTE D4 alPÓlLIC4
foç.. _ ..... C.-- ~ _'" _ .......

N\. I' SIfI ilIf:luMu. .. lloIIçID DealIiYI ............. <lo ... ......., •
Ylllk1llllltllde 1.ei ..5.t17•• 10.__• 1m.._Iilll'lM..........._ :

a..: " I AIwfItIII. ... -- .......... --- .........

e-o 1 iINimo s.ntIor PraIidanItt da RapúbIica,

T_ a 110m da aubmaIIr • llJI*Íllf COIIIicIQçIo da V- e-l6nc:Ia,
0_ AniIpnljIID da La!~ aobra Da princIploa e • dIrWiZIII pPllI o 8iIlIma
NecianeI da VleQIo, em "dI._*, ao cIIapoaIa no Inc:iao XXI. do artigo 21. da
CInIIIuIcID F.....

2. A IIIClllidIIda do .tab...cilMlilO deIaa imporlna _ da ,......... Iro""_~ da lIÇI6aI no lrnbIIO do 8eIOr TrwlIportIa dIr:ilJrm da eDligInciII
......... aupracitada elri lUI*IluIr o PJano NecianeI da VJaoIo. 8ClIU\lIdo lIIIIa LeI
ri' 1.117. da 10 da l8lImbro da 1m. i1~1la incclrIIpIIÍJwI éom a réeIIcIeda...........
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oi. Custos:

7. Sintas. do par.cer do órgio jurídico:

Alellciooamente,

6~ IlIPacto sobre o Ilai,o-ambiente:

de 1995.BtuOJ.a. 31 de Dutu),ro

Senhor Primeiro Sccrct'rio.

Avloo n' '2.296 - SUPARIC. Civil

C-c~~
CLOVlS DE BARROS CARVAUtO
Mini_ de Eotado Chef. da C... Civil

da Prexidencia da RepIlbllc:a

s. Raza.s que justifica.. a urgjncia:

Encaminho a .... 5e=wia Me....... do E.ceJen_o Senl>or _dali" da

República ",ISllva a projeto de lei que 'E.,tabelcce OI princfpioo • IX dlrecri....· pca o SI*aa
Nacional de Vlaçlo. di outras provldanciu".

o anteprojeto nio provoca iJllPacto sobra o ..io aMbianta ~

la Plano Nacional da Viaç'io (Lei n~ 5.917. da 10 da sata~rD de
,1973). é intaira..-nte incomoatival COtll a realidada brasil.ira
r atual.

I H:lo há custos a considerar.,

Os par.ceres das Consul toria" Jurldicas do Minist6rio da
í Aeronáutica e do Ministério dos TrasnpOrtes considera. que o
I anteprojeto está' _ ccndiçae.. de ser SUb_tido .. cHleislo I
I pr.sidencial. nada havendo que se possa opor à sua jurid1cidade
I e da técnica levislatíva., .

3. A~ de 1973, rnudença. proflnlu wm ClCClCftIldo no~ 1OCiIII.
.-l6lnico tnIiIeirD. oc:rWcimer*J do P81••• IIUI org.niDÇIo 1ecnOl6gic:II • ..,..,
de ecanomIa iiCQJlCll••1I1lClVU tonteirMde~,.0CMiclI.1do a auII*1lO
de pIIIduçIa • de ... acupIIlIe. ~I*Ido a .mercIIdo nIICianIIl de ... percetrOI
1nIIIIIeaiaI... eepICiIImIIg ca vizinhaI de Am6rice do SUl.

~. A__ aonIIglnçIo ca~ pera o~ do~. pera.a axIIriar,
par li 16 lDIlga • lUbIllluIçIa do Plano NIIcianaI de~, em YIQOf peIolilllme ara
.-Mda, oIljIlivnIa .1IIandIr .. dar\WldM IIUI • polanciaI parnrwportM.

5. Os 8ullIiIlamM RocIaviIrio, Ferrovi6rlo, AquavIjrio • AIrovI*Io do~
HaaianlII de \IIIII*l-SNV~. rwdeliniçIo de~ anlra .......
de 0CMma (FadIral, ElIladual,~ • do DlIIrtta FacInI) clacaIIW1ln de
CclnIlIlUI;Ill de 1Mll, CIl*Ido attabalece ... de c:ornpal6ncia ..... a .....,.
dlU*Io.~. iIia.1IligtncIaI COIlIampolil_ de~.de
........... DIljIIivIndo fIIclIilar o ....-010 de procIullYIdIIda lIaClIcnI, .... de
~ de DnIIIr6ncia jIndicionIII' de IerceiriDçla de~ vlírIa&

6. Exig6nclu técnicas e tecnOlóglCllS mOdernas detenmnam e neceuicl8de de
caractenzaçlo dos grandes eIXOS vlanos ..uuturantes pare o aproveilllmento du
varUgens particul..s de cadII mode!. coollderando a mu~imodalidQ e •
complernenlariedlld dOI S-.vlçoS of....,."dos com VistaS à reduçio doa a.-.
operaaanail da trarwpOIta. l1II Cldeia logística de sua utílizaçlo.

7. NMH cont.xto, o referido Anlaprofllo di Lai~ 08~
de nfotçcs dIMnvoIvidOl p8kls HIOnls compel8nlel da. MInitl6rialI ca
T..-portIe • da AeronáutiCI. contando, linda. com I participeçlo tilcniCl di ouAI
lIlIidadH~. da Sltor, nctadam8nl... Secr8tariU • ÓfllIo8 di Tranaparte
EsIaduIiI. da Oillrito FedIraI, com o. ~i' fOi dnenvolvida complexa nogociIçjIo pera
I deIinIçIo da perc:elll Md8raI da SNV.

8. o.u formII•••11 Anteprojeto da Lei reaultou em s;gnifiC8livI~ da
liIl8mII vi*Io 8Gb reeponubjlidadl Md8raI, já formII_ lVlItizad8 peIU~
88lIduIiI de trInIpOIte. dIndo cunprimento li poIltica di ducentralizaçIo ldalIdII pelo
gowmo de VOIUI ExC8I6nciI. c:ontemplIndo os requ;.íloI de íntagnlJçlo regionIII,
nIICianIIl • perHn*iC8nlI, de IbalIcimento interno • di c:om6rcib bl8rlor, de
~, da~ competibilizaç1o entre u .... de glMIIlCl, de
8ficI6nCII.- da -.ntaliZaçAO a da 8UltHUltenllbilidldl do meio 1lI'IlbienIa,
c:anceilUnIiI a Silllml NICianIJ de Vieçlo. estabe1ecendo pnnclpíOl • dirftiDI que
dewrto nortH-Io e dltlnindo o. Siltlml. d. ViIÇ60 Fed8rlI. EatlIduII, MlnieiplI/ • do
DIIlrila F8d8raI.
g. AIIim. entwld8moS qui o AntaprDjllo de Lei exprime 01 ..... dOI
difIrenlII agen!II da Setor, qullllO li configuraçAo de um IlTlportlntl írmrulTl8l1lo P" I
FunçIo T~e • em condiçAo de ser submetida li IprlCiaÇio do Congreno
Nall1III.

Reapetloumente.

I EMENDA N51_~

I -' I '-1!l=.J
=~1tG ------

//~I<~~//I .
I~ r-~

l---_ ao dooTia:;;; ,
c_nUlIJ(WII!~iI·

l
_

~ .176 / 1995 Iii lIUIIIIlI\II
tlUSTIMla
'l1l1lltlllll

tllllll1l J(

,
Ic.lSU

1--
Viaçlo • Tranaport••

'lI1III '-"1 ,.
Of ~J 1..lI.1.L.w. !

EMENDA MODIFICATIVA N'

ÃHExa A EXPOSIÇIlO DE MOTIVOS IHTERMIHISTERIAL Hll 004 195/I1Aer/MT....
DE 28 DE -.mxo DE 1995.

AntaDrojato .da Lei dispendo sobre os princlt?ios e as diretrizes i
para o Slstaaa Hac~onal d. Viaçio~ I

1. Slnt_ do proble.a
providlncias:

ou da situaçlo qu. racl...

Di.sc ao Irt. 32 do ,rOJdG em rererinclI I SlIUiftlC redaçlo;

.. Art, 32. Fica o Poder E:cecuu\·o Federal. por inltrmflho do é.rlf~ ~.~ue.
a..izado a dele.ar aos Eslados da FederaçlCl. 10 Distnto federll. ou aos M".IClpIOl. IHjv~~l
ou collolOfCl.d'''''C1ue. a admlnlStraçlo de unidades. trechos GU comple:co da i.rr."Slt'IK.ra n6na
.. 1111 J_nkhçio,

Pa".rlÍo primeiro A delclaçio rderida no c.put dcste allilo pockd Hr ronuliudo
através de convêniO ou concudo. aos terMOS da lei especifica.

,.nlfarO Sf:IIUldo: ESlHoS. Distrito Federal ou Municipíos poderio explorar dirttl..ate
H através de COftcetÜO i IftICI.t1\·. pfl\'.dI. qUlndo coubcr.-

2~ Soluç8as e providlncias contidas no ato nortllativo ou na me"ucib.
proposta:

IO Anteprojeto da Lai decorra da aX1glncia do disposto no inciso ~
i XXI, do artigo 21, da Constituição Fedaral, e irá substituir o t
I Plano Nacional d. Viação, .provado pela Lai nS:!! 5.917, da 10 da!
!••t_ro d. 1973.

JUSTIFICATIV.,

A prlMllte emeada se datl.' a atemr is de""15 unidades .inl'r.-cstnlllraíl ~ viaçlo.
para além dos luOdromos públicos. I penpecu\"I de dtsccnuahzaçio da ad..ialllrlÇlo •

e~~,endo _ aUlotluç.lo. c nlo imJ)Ol1dD 11 nç.t.o deJcen1falilldofa. a,e-:,,* or'm:- lO
poder p\Í\llico. I Oesiblhdade tÍC«sufla ,ara deCidir com oportunidade eCOrHImlc. e opIrJCloul
1'0 deHftyolvímcnto de suas funçOCs.

Sala dasEomlss6es. 2') de no\'embro dc 1995
i

""1'

3~ Alternativas existentas is medidas ou .atos propostos:

I Mio l8)(isa outro anteprojeto do Executivo n•• do Legislativo
sobra a ..t'ria, port.anto, a propost.a ora apr.santada atande "s_.1_, ' (~



59250 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de l~

AcHtcIMs-te ao C.,u...lo l. SCIdO 111 do rdetido projtlO o Mpiate artilO.
'.....,....01 de••i •.

"Ar\. 0'0 'ara CMa9CK • coMfhlr. de: in\ui_nIOl (CitOI pelo Po4er ~ko••"icip;os.
dtIdot. Ditlrite federal. Uailo po6«fo 'astllair cOIltriMiçlO" 1a.llMxia. h.cidtak lObrt •
~uçIo i'Nbiutria CHUda por acn'0I c:apr«JMli.alollO Sim..N~.de ViIçII.

IEMEN~A NR~

I,-=:_==~l.J~/~'i~
:::: CUIIltlDCIf =-----

-C-\\.c..----"7-

1. o tr".go ~ lIaior nl rota que passa por Ponta
Grassl;

2. ° "QlNnto 5prlb-Panta Cros.a/Caetano-Re16gio ,
1176 ka) t .. 78 k. e.. pish duplo;

3. A rota di Ponta Girol.a te. OIOlttltril superior ,ou
••jl. a. curva. ta ralo ••101' e l'!'to rallPIs SID

.ai. suava.;
••• se.. da Resldlnci. 9/. do ONER s1tua-se 8. Po!'.

ta Gra"I';."
,. A policio RodovUrlo Fadarol to. o .ede de ....

Del.pcla 7/3 instalada .. Ponta Cros.a.

Flnal"nte h' qu. considerar que Q traçado da 8ft

277 pa••ando por Ponta Grossa atlndlrá tUlb'•• interl.les
rolocionodo' • SOguronço Nocionol pol. o 'o Brigodo di In
rantaria Blindada ••t' situada n.s'l cidade.

pela. razGes ael•• ap-resentldlS sDlicito aos MUI
coleo•• parlaMntar.. apolo par. a aprovaç.lo delta E_I!!.
do.

íiIiIi T.,- /~I PT RJ I 01 , 1

llllltlMN
11_

JUITI.IC...TIV...

A ceatriftiçlo de IMIJIoriI .i' • ... iltltntntCmo jllrUic:e • aaw... triINWi.
c.-.lmU N CGl\IllUlliçlo rederal.

A ..... dIIIe iftlln...uo. por inttnMdle ........... dHdu'" • -
carKlCriu40 ao 'dtto da dirclflza do Slsum. NKHln.1 de ViIÇlo. eiWAlaMe ...
IflkaçIo. pelnCilUZlncIo. por coIH:JUintt. o poder pliblico • melhor Utell\-eh-er .... 1uç6a.

5111 das Co.isl6eS. 29 de l'O\'cznb~ de 199'

EMENDA "'DITIV'"

1-- ~IAÇAO E TRANSPORTES

1- CARLOS r.ANTANA -

I íiilií TtfQG1~;PFl PR .o.1-La:z.

11_
~

Altere-se. dOlcri"lo dos pontos de p.ssoge. d.

Rodovi. BlI 277, descrito no ne" b) RElAÇRO DESCRITIVil,dD

ANEXD I - RELAÇIlD DESCRITIVA 00 SISTEMA FEDERAL DE VIAÇIlO

SF'Y, par.:

• 277: Pac.nsgu6-Curitlba-POIITA GRDSSA-Relágio-Lor.njei_

r .. do SUl·Casc.vel-FDz do Igu.çu.

fezanclD-1O a devido correçlo n. extençlo oprod.ada pora

750 k••

r EHEN~~ N~_--'

~l=:::-=~'="'~;"ii:"~J~::.J _

A presente e.end. viso oparfelçoor o propolto 51s
t_ IiIlciDn.l-de Yiaç.o. Coa efeitD, o prDpDsto dD Go_irno
pr.vi quo • l1li 277, situodo no P.nni. teri os leguintes pon
tDe do p....lI"" Por.nagui-Curit1ba-Iroti-Relágio-LOranjei:
ne do Sul-Casc.ve1-Foz do Iguaçu. Oelte .0dD, a cidode de
Ponta GrD... , .... das principais cidodes dD P.ron' e do Bra
.U, ficaria fDr. do percurso do BR 217. Opercurso prDposto
..... .... rota .lternotlvo que p.... por Ir.ti, tondo .pe
nu 15 k•• aenol que • rota de Ponta GtOSIO.

O 51st... Foderal de Vloçlo, te. como objetiVai,
antra outros, assegur.r o Unidade N.ciD~.l, fDaent.r -rOeU!

-1112';5 ~ ~ •. ·I
~=:J-![:::' ======:Jliii"!!iC=::,:,::J~L===-J.L

íifil T· J[.:7R;I PFL PR

I 1S1_[,i__

11_PI_

-dad•• plr•• circulao.o- di bens, COII vista. ao aba.teci••n-
to Interno e proporcionar ••10s •.facilidades para o trln!.
porte coletivo' IndIvidual de peS'IDIS, • n1"81 inter...est!
dual e inter-regional. TradicionalMente as BR se.pre pro
cur•• interligar a. grandes cidad's do pais. Deixar Ponta
Gross. rara da ..lha rodovi'rJ.a rederal significa dascon
sideral' que:

(. -
r EHe:HD" HI2 -\

L= ~ IQ.~ .

JUITIfIC...TIV'"

A ......,1Çie de eMPruadilMnlOl nos lt:rrMS re(~ri6cl n. prclute eJl!wula. dO. tiro
i'llfli"'.'~ta..... ao I&SU" dir&.. aç.rrctllldo em onus par. R!Jn_ncio c •.,U~

.1iItaU cifQ.Mtiaciu. nlHla snais jMltO que se: 'r..,fir. os cum, proporCioui. "'
,.". bllteftciiriol da íarrt-estnahu. utiIi1.~.

IMEND'" UITIV'"
__ a. C.....I. I. _ 111 .. _ ,.... • aopiollI alllao.

~"''''''''iI.
"AlI. :••• A ia,&,l1MafIo lIe tcMkt c ....r crapncAlti...to UINIK ~I.

i......rial _ M wt& ..,..a. c:.....~ • aeamtl.t .VlMllto .i.aitlcali\'G de
,,_ .. Si...... NKiooal de Vi_ ...."" acr ,_lU "" __~ ..
~ ea."cut.te (I. tk~da" trtUCcrir OI c.&H~ .... i.,.eco
pIfI ••.."......,r.R

I EMENDA NR--,

I _ 3 I:~ I

1__ VIACKO E TRI\IlSPORTES

i
01
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IEMENDANO
. 5 f 95

.......I.ol ..

l.1.6f 1995

ICOMlssAo DE ~lA~O E TRANSPORta Cf NíJM

~~pone eilqua~to a~d~~e-mei,o. destin.ada a viabilizar outras"I\'Idades ecooômlcas e SOCiaIS. eVItando asom. que se atribua I este
elemento do sistema produtivo importância de atividade fim em si mesml.
~or conse8~inle. previne-se o comprometimento da consistência do
ststema,

Sala dos ComissÕCs. 30 de novembro de 1995

IEMENDAN"
. 9 I c,?

l--- T--~ _
Projete" lAl.'

1.176 I 1995 IEMENDA MODIFlCATIVAl

EMI.NaA MODIJICATlVA 11"

D6-Ic ao an. 4- do projeto em refcr!acia a sepiAtc re4açJo:

- A1t, .", $lo e:auidendol Se_IM ViúiOI de ......... _ • ...,..- OI
~;"..~. OIll'llClloi'" illl"'-elIIII\_ YiMio. ioc:luiwlJ •
_ e tIcllidedel. q. i_a DI CorredoicsE~ de T--. ........
~erin:-.• Iei IIIlcil••p_1da CII pelo C.._ NacioaaJ. por,_ CI) de'-

lVUlflCATlVA

A "..ate clDlDela abioCi'VI re4ilDCasÍOUf • r:oaceilUÇio c I carKtlri7.1Çio •
&cem" yitÔOl de lmsrcue NaciqH.l ampüa. c ......,... oIIjItiridMc ao
i_ olc poIiUu piblica,

A _1lIÇio p_ .. "....w .--. CIÚ collll~ e. _ -..
0IeCIIIÇIa cstnléKica de dclCavolYímcato íateuado c oti." ele rcctII'IOI•• partir •
tWlaiçlo de corredor cstfltéllko tio traasponcl.

A defi.içio _li COrrcclo,," pOII~li ..ni • i
de \IbIpOIIeI. OI quil Itrlo olc6._ e. r.oçIo
lfMIIlOI1.e .. carpl. coMiclcraado o rclilll de crie
1Il......... DO ...._ -CUSTO BRASIL",

b 96

Protew lI&c Lei .- I I
'--__1_,_I7_6_f_199_5__ EMENDA ADITIVA

COMISSÃO DE VIA ÃO E TRANSPORTES

1 T..k1.J...hli......iiu

I ~crescente-se lO Capitulo I. Seçio li, ~~~~':~rt~~~ ~ex-to-~~-~~~;~:~I
o segumte Srtlgo e rcnumere-se os demais,

"Art. ... , Para efeito desta Lei. considere-se sempre o transporte
_ atividade-meio que tem como objetivo viabilizar outras atividldes
eeotI6micu e sociais."

JUSTIFICATIVA

A presente emendl tem por objetivo incluir dentre 05 principios
prais a caractcrizaçio do transporte no contcxto do sistema produtivo c
soeial.

NIo raro, ocorrem inversões indesejáveis no processo de defmiçio
ele atividades DO imbito de politicas públicas. enquadrando como
lIlivicla4es finais, Ilsumas que pot' natureza devem ser caracterizldas COIDO
fia. Nesta coadiçlO, equivocadamente enquadradas induzirio à diotorçõcs
110 processo de planejamento que poderio conduzir a prejulzos .....leriais e
de iJllplementaçlo dos projetos, -

Por conseBuinte, na me~iiem que definimos as diretrizes dc viaçio
.-o slllK'ttt búlco pua '(;::uulaçio de polúitas publicas e pua o
processo de...concepçlo e. çio do plt!nejamento. consideramos
fiuldalDCll~~\IC incluamos déolre os principlOs Berais a caracteriza.lo do

ICOMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES I
I~~~~;~~~';~~~:~ESO~~~ 1.''';; r l'~p r" ~':;~I 0----- 1

EMENDA MODIFICATtVA N-,

~..sc lO Irt. 12 do prOJeto em reted:nc13 a seguinte rcdaç~o;

"An. 12. A Uaãlo somntc pode" aplicar recurso, em 'Cimentos fcdehlS do Sistema
Necioul de Vlaçlo. 111111I C:01l\O ftOI l)cSmclllos Viir.os de interesse Nacional. conforme
tIiIpoIto no .n,1O .", ressalvado o disposto nos In'los 2K e 29 desta Lei ou o que dispuser
Ie,itlaçlo ••pcelrrca,"

JUSTIFICATIVA

A preteRIr: e_JW1I dama...se I permitir I aphcaçlo de recursos federaiS tlmWm I
trcclNK dos Scamefttos Vlirios de lftlereslC Nacional.

o.cnoe..se qse, por \'ezes, os corredores de trlD,ponel de que Irata o Inilo 4". DOI
lIaMtI de ... us emeDelas por .ós apresenlada. seria compoStos por trechos sob JIUllc1içlo
de UlNos. Ol,tnlo Federal DV mDnicjp,os. 05 quaIs poder~o nJo ler mleresse DV Dto
dbpM.1la.. .te capacidade financeira de empreender Investimentos nos mesmos. Nellas
CMdIÇOCs. lall trecbol. careates de Investimento para amphaç;lo ou mlnu1ençJo. poderio
COIIIpfOmetcr o slstellll prc\'lSfO plfa o corredor CStrat(!glco de transpones

Sala das t'omlSsGes. 21) de novembro de 1'}tJ5

-~---

IEMENDAN".::
. ~ fWi

,-__1_7"'"_~6_"_/_"I99_'_5_...;1 I EMENDA SUPRESSIVAI
!COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES I
IDEPUTADA TELM:;;~~O~tlY~; '--W-:;--I
, T.".....l...cir-vioo -------------

EMENDA IUPUSIIVA N"

s.,n...... Q ..... 11 do Prajolo la rcrllbela,

JUI't1nCATlVA

Sala dls Co,.isl6cs. 30 de ItOWIftbro de J995

I
{

I

I
!

1/
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r EMENDA NQ;-l

LL=:=-=~g==;/~Q~~F ~ _

11_
lI....

Il~

[1-'

deoomrIo .....~ pllnlloconomia fIIioaaI.1_.... 1fii1o. ele r<gliD

.... alto poc-iaI di~ induiDdo rúcIaoa.. zi' ma"""'"
__ OI quaia .. cleataca I c:idIcIe di BImiru. A Iipçio pr-.IidI viriIo propiciar uma

aIIInaIift • lIIOdaIidadI rodoviíriI, com refIexoa poaitivoa 111 quaIidado • DO ClIIIO do
trIaIpDC1e que_. tqlÍIO.

EMENDAN"

PROJETO DE LEI N" 1.17" DE Im
(Do Poder Executivo)

Malaaaem nO 1.174195

Inclua·.. 1 rodovia BR-D3o na relaçlo deocritiva do Subaistema
RocIovWio Federal· Anexo I, com 1 oeguime diretriz:

COMISSÃO DE VlACÃO E l'RANSPOBTES

I :: T~][f'l1-i
"j1__ VIAÇAo E TRAN5PofHE5

1_ IlARINHA RAlJIlP -
:

Conlidlrlndo 'lua 88 rodovi•• BR 174 • 8R 429 integr:lvolIQ o PMt .. PlIIno "aci

ooal de Vi-Vlo, nI~.zlo daa .fIUU própria. caractora,iatie..; considerando que o

objetivo propolto no PL 1.176, quo ••t.b.ll1Cl OI princIpiol I I. diretriz•• para

5HN .. 5i11tlma Nacional do Viaçio, , permiti:: o ••tabal-eiMnto da inrra-E.trutura

vi6ria integrada; Conaiderando qUI o lub-li.t.. rodaviiria r.ârll, dever' .ten
dar Ii nlclBllidlldlS do paIs !lob o múltiplo ..plcto econ&nlco, locia1 • poUtlco; I'

~ cona;'darDndc :I DX~B~On::i::! no E3t3do d:J Rondanil do Plano d. zoneMenta ,6cJo-Ko

I
nOr.lico-ocológicoj Ccnsidl!:"ando qua 011 p;,opoet.e do ••tab_locitlOnto do SNN, o -.ki-~
aistor.J3 :'odovié:io rCdltra! é con!l~itu!do p!'le li rodoviss utlr18b principlil,
n d8stinam a :

: - Ccnectar sagmen~o. lIotrut':Jrant.s dO'Sb e di! outro. I:'IDdol de trln8J)ote, j
desdi quo la t:ate di conIIxlo intlr-rlgiond; •

11 - Eltaboloclr Ugac;e.. intor-ragionol

Conaidlt8I'IdD qUI ..ri Mel••irio. mantor-'I o control. da l~rMIÇ., auto

~uat.n:'lb';':'i;j.da ::u:cic!n~::':' c p;':J~a:'J:lÇ50 d30 õ::3:!i d~ :gaatlJ3S !nd!genllS, prqu••

nacionaia e r••arv.. oxtrativiltlB de rllSpona.bilid.da da unilo I compr.endido. n I

traçado da rodovia; Considtl:ando qui aa rodovia. BR 174 11 BR 421, 111 adequam plr- I

rlitUllMto aoa princlpioa _ d.i.retr1.zlJa da propollta contida no PL 1.176; I Consi

dorando quo aa rodovia. 8A 174 8. BR 421, proporcionw:'l ligaç~•• intlr..regionli.

(I:muonll I Mato Gro••o) CClft! o 8provllitamanto doa modoa de t:.anlportl rodovilrio,

hrrD'Jiirio .. fluvial.

BR 421 - Entra BR 354/Ro - 257 (Adqu_.)

Entra BR 425 (Guljlrli Mirim)

ExtenJlo': '74 Km

BR 174 - Entra BR 354fRO-399 (Vilhlnl) a oivi.1 ROfMT

Extonslo 62 Km

COMISSÃO DI yu,clo I: TRANSPORTES t:n-.>2 Y'J:: "\'~ \\;~;

l': /l:/-'''
Mil

--'-----r-'/~'~---

jIlll POIltOl de P....sem Unidades Exlensio Superposiçlo
da Aproximada km BR

Federaçio (km)

[030 Brasilla· JalIlKirIa- Monialvdl,ia- DFIGOJMGI 950 . .
Coem· Feira da Moto. DA

0lriJ1hat1ha (pano ftuvial do S.
FlUlCÍlCO)' Bnmtaáa· {lbail4ba·
e-p.,Iha.

PROJETO DE LEI N" 1.176, DI Im
(Do Poder Executivo)
MellSIllem nO 1.174195 JUSTIFICAÇÃO

EMaiMl,~ os principlos, tU i6,.,ITiZls fXItrl
O Si_ma NaciOltOi di VitJçIJo • <ü 0II1rtU
pI't1I'1dincras.

EMENDAN"

Inclua·.. O oeguinte trecho ferroviário na relaçlo descritiva do

SubsiSlorna FemMirio Fedm1· Antxo I:

SUBSISTEMA FERIlOVIÁRlO FEDERAL
RELAÇÃO DESCRITIVA

jEF PDI1l0S de P....gem Unidades Extensio
da Aproximada
FedmI;io (km)

BArreiras· Ibotirama • Paramirim • Livramento do BA
Bnunado • BNmado. 600

A consoIidaçIo deste eixo de configuraçlo radíaI é de extrema

im.,onincia para a completa esuuturaçlo do sistorna rodoviirio nacional. Partindo da

eapw do Pais e atravessando Ires estados da fodlraçJo, com destaque para o trecho que ..
desenvolve em terntcno baiano. nio vemos como duconsiaerá40 no contexto da ~sio

.... O poder execulÍYO se proplIc a empreender na composiçlo do Sislama Nacional ele

VIIÇio. oójeto do pr....... projeto de lei.
Dai porque estamos propondo a incluslo da BR-D30 na relaçio

deacri1iva du rodoviu integrantes do SubsiSlema Rodoviário Federal. N.... OI"'nunid&de.
eocIareço que procedemos também 1 uma pequena alteraçlo da dimriz pm'ÍSla pata 1

BIl-D30 no PllIlO Nacional de Viaç10 atualmente em vigor, com viSlU • SUl melhor
adoquaçio aOl objetivos do desenvolvimento e inlegraçio regional.

Sa1adaComisslo, emo Ide Jf 2 ......-0 di 1995-

JUSTIFICAÇÃO i LJ.·
Deputado JOSE ROCHA

o trecho ferroviário em questlo Itende it11JlO'1:l11te~ do
estado da BahiL mtreeendo plenamente 1 Itenç10 do govemo fedehJ. De lUa conSlNÇiO COMISSÃO DE YJAclO I: TRANSpoRTES



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59253

PROJETO DE LEI N" 1.176, DE I"S
(Do Poder E>cocutivo)
Mensagem n" 1.174195

EMENDAN"

A diretriz da rodovia BR-135. constUlte da roIaçIo descritiva do
Subsisloma Rodoviirio Federal- AMxo I. pasaa a ser a seguinte:

e Passagem rdadeS Extenslo Superposiçio
d. aproximada km BR
Federaçlo (km)

~ Pentoro • Orosimbo iMNPIIBA 3.500
R-230) - Bertoitnia - Bom [IMG
orrcnte· Barreiras -

Ia • Jaborandi • Coribe ~

Montalvânia • Januana ~
I

'Iaros - Curvelo - I
I

rgo • Belo Honzonte I

BR JPontosd

135 Sio LUIS

(ente C/B

Jesus· C
Corremin
Cocos·
Monte:" (
Cordlsbu

EMENDAN"

Estlbe'- os princípios e u diretrizes para
o Sistema Nacional de Viaçio e dá outru
providênciu.

Jncluam.... na reIaçIo descritiva do Suboilterna Aeroviário Federal

e na roIaçIo descritiva do Suboiltoma Aquaviário Federal - Portos Fluviais e Lacultra,
roopoctivamente, os seguintes aeroporto. e ponos:

JUSTIFICACÃO

SUBSISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

RFJ .AçÃO DESCRITIVA

~DO SIGLA LOCALIDADE UNIDADE DA
.mlOPORTO FEDERAÇÃO
IomJ.... da Lapa Bom Jesus da Lapa BA
Iam:iru Barreiru, BA
luanambi lGua\wnbi BA
'auIo Mot1so paulO Afonso BA
itória da Conquista VIl6ria\da CQIlquiata BA

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL
RELAçÃO DESCRITIVA

PORTOS FLUVIAIS E LACUSTRES

No Plano N.II.clOnal de Viaçio atualmente em vigor I BR-I3S

integra a relação descmiva das rodovias integrantes do Sistema Rodoviirio Federal, com
Ur.13 ~xtensão aproximada de 3 500 km Na revide ora proposta para o Sistema Nacional

de ViaçAo, o Poder Executivo pretende n!o mais considcri.-Ia integralmente. deixando ,

margem du atenções do Poder Público federal segmentos rodoviirios de granele
imponància para o Pais na medida em que dia continuidade I um eixo viário longitudinal

que atravessa regiões de grande potencialidade

Sala da Comisolo, em lSde7de I:,
~'t;~RAGA

~DE DENOMINAÇAO UNIDADEpA LOCALlZAÇAO
RDEM FEDERAÇAO

BACIA DO SÃO FRANCISCO
BomJ.... daLapa BA Rio S. Francisco
Santa Maria da Vitória BA Rio Corrente
Barra BA Rio S. Francisco
BarlCiru BA Rio Grande

~ BA Rio S. Francisco

JUSTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N" 1.176, DE 1995
(00 Poder Executivo)

Mensagem n" I 174195

O Pn;eto de Lei n" 1.176, de 1995, i~licavelmente omitiu das
rdações descritivu dos aeroportos e portos fluviais e IlICUSlrea importantes componentes

doi oiaternas aeroviário e aquaviário nacionais, muitos d<leJ parte integrante do Plano
NaâonaJ de VaaçIO atualmente em vigor.

Considerando a importância dos-.para o desenvolvimento e
ÍIIlearaçio regional. eatamos propondo, por meio da presente emenda, que os porto. e

aeroportos mencionado. voltem a compor u respectivu redes de int....... da Uniio.

Estabelece 05 prin~ipios e u diretrizes pari
o Sistema Nacional de Viaçio e di outras
providências.

EMENDAN'

COMISSÃO DE VlACÃO E TRANSPORTES

As diretnzes das rodOVias BR.D2D e BR-135. constantes da relaçlo

descritiva do Subsistema. RodovliJ.no Federal - -\nexo I. passam a ser. respectivamente. IS

seguintes

BR Pontos de Pusagem Unidade dalExtcollo Superposiçlo
Federaçlo Iaproximada - Km BI.

IKm
020 Entr.clBR-450(Bra.t1ía) - Pone· DFIGOIBAI 1.862

Barreiras· 510 Raimundo Nonato· PIICE

Picos - Fortaleza

\35 510 Luiz· Peritoro • Orosimbo MNPJnlA 1540
(entr,clBR.230) - Benolinia : Bom
Jesus - Corrente - Barreiras

PROJETO DE LEI N" 1.176, DE Im
(Do Poder Exocutivo)

Mensagem n" 1174195
JUSTIFICAÇÃO

E.rtDM/ece ospril1cipíOJ e as dinlrizts parti
u Sisl.ma NoeiOl"'/ de J'iaçdo • dá ""Iras
providilJeios.

O Projeto de Lei n" 1,176. de 1995. esabelece, em .... art.34. que

·0 Siltem& NaçjonaJ de Viaçio compreende a infra-estru1Ura viária exiSllllle ellllalillla de

propriedade da Unilo em cada suboilterna..... lnexp1icavelment"J,cotllUdo, verilica-se que
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na <o!II;io dcocritiva cio aubti.ema rocIoviírio fedcnI,r~e • rodcMa BJ.~20,

nIo roi incIuido imponlJlte .recbo, ji planejado, que lO a1l1lC!e de Ilamiru a PicaI.
puundo por Raimundo N01IIlO, no Píaui. Tal intervalo da ......... c:apoz de ancunar o
Injeto Bmilia-Fonaleza em aproximadamente Ir_OS quilõmelros, cIew pemIIl*« lOb
reoponubilidade do Poder Público Federal. vez que SUl COIII\nIÇIo repmenlarí o
aqimento do ai.o viário mais sianificativo encre u ,...;aa CelIIro-Oat•• Nordeol. cio

BrasiI·,na Ragllo d. 510 Rlli.undo Nonato •• encontra o Parque Na..
clonal da Serra :Ia Capivara, .tr.v••••do pala BR-02D

Sala d. Corniuio, em I". de ~,,"....b<.. de t995.

IV) • Os lransportes serão exercidos com Hberdade de opçlio pelos
UIUIlIrioa, em regime de competição e efici6ncie, a ser re1letido
~ fretes e tarihls e nos preços no mercado interno e no
comércio exterior.

V). A adm~ dp Sistema Naclonal de VIlIÇ60 • SNV
obedecertl ao principio da descenlrlllizaçAo, medienle
delegações 11 ouJras esferas governamentais e concess6es à
Iniciativa privada, para buscar maior efici6ncia gerenciei e novas
fonees de investimento.

ltet~ Irw{~
Oepu.acIo P... Landim

COMISSAO DE VlAçAo E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.176/15

VI) • Os UlUérios devem pagar pelos serviços que lhe sAo prestados
em regime de efICiência. A contribuiçio dos usu6rios, recolhlde
direIa ou indiretamente pelo Estado lhes sertl retomada sob
forma de oferta confiável de transporle.

VII)· A prioridade dos investimentos na oferta de lrl1Inspolte
concentm-se na manutenção e restauração da infra.estru1urll
existente, preservando-se o patrimOnio público. A construçlo é
decis60 poIltica; a manutenção é compromisso delll decorrenle.

Nos tennoa do art. 111, caput, I, do Regimento Interno dII

CIImara doa Deputados, O Sr. Prnldentt detMmlnou a abertura • e

d1w1gaçlo na Ordem do Dia d.. Comlu6H • de prazo ...

aprnantaçlO de emando, a partir de 23111115, por cinco .

Esgotado o prazo. foram recebida. 14 (catprzelemendas 10 ProjetO.

Nas Disposições Preliminares, o SNV é definido pele

integmç;1o dos sistemas federal, estaduais e municipsis, abrangendo cs

subsistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, compostos por

suas estruturas viárias e operacionais. Não eslAo íncluldos os dutos por se

considerarem componentes de empreendimentos de produção induslrial,

SIIIa ..CoDlda, •• 4 4e .......... 4e19t5.

- ('- ...
~-.--;:-

RuyÔmarp~~a Silva
Secfetário

Formulam-se a seguir os principias e as diretrizes

fundamentais que devem reger a administração do SNV, no tocante à

Infra-estrutura e à operação, independentemente do melo de lranspotle e de

sua jurisdiçllo.

PARECER DA

COMlssAO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Ien - ULATÓRlO E VOTO DO DLATOR
O Projeto de Lei n" 1.176, de 1995, encaminhlldo pelo Poder

ExeculIvo, Iem como objetivo "estabelecer os principiai e as diretrizes PIA o

SiIllImII NacIonal de VIeçAo", em atendimento ao disposlo no AlUgo 21,

lncIIo XXI, da CoostituiçAo Federal.

O Sistema Federal de ViaçAo, caracterizado pelos

grandes eixos de escoamento e integração, passa a ser tratado segundo as

peculiaridades de cada meio de transporte, aplicando-se aos subsistemea OI

principias e as diretrizes gerais do SNV.

A infra-estrutura do SUbsistema Rodoviério Federal é

No tratamllllto do Subsistema Aquaviário

decomposta em duas rades, com o objetivo de caracterizar a Rede

Interestadual e Internacional de Estradas de Rodagem e Identificar a lI1lIlha

federal com perspectiva de Jransfer6ncia para a jurisdição dos Estados, do

DislriJo Federal e dos Municlpios,

Procura-se dotar o Subsistema Ferroviário Fedeml dos

instrumentos legais, diretivos dos procedimentos de arrendamento e

concessões das linhas férreas e de suas inllalações Clp8IIICÍOI1IIi,

pelticulsrmente no caso da Rede Ferroviária Federal S/A, com vis1a •

lnInsfer6ncia de sua operaçlio par8 outras empresas públicas e privadas,

esfa!leIec;em-se as diretrizes penI a navegaçio fiuvial e Iacun'e, de

CIIbolagem e longo curso e consorlda-se a Lei dos Portos (Lei 8.830, de

11I) • A opelIIÇIio dos transportes deve ser exerâda de fonna 1995). A lI8VllgBÇllo interior sob juriIdIçiio fedenal ficali mtriIa _ rios •
l'lICion8l e segura, sem ferir o mel!! ambiente, d8ndo prioridade
110 deslocBmenlo coletivo de pessoas. lIIgos federais.

opeI1lCioIl8ÍS e admlnislrativos, mantendo consonAncio com ·as releYM1les
lllOdIIIcaçiiea inlroduzidas em legislsção recentemente aprovada pelo

Congreuo NacIonal, 110 Jocante ao papel e li ação do estado.

Noua proposição é regida pelos conceUOI fundlImenlais

lIItlIdos a segW.

I) • O Sislema Nacional de VIlIÇAo é instrumento de desenvolvimenco
aocieI e econtlmico e de integração nacional.

11) • A infra-estrurlll viéria adequada é a que atende li demande de
movimenlaçAo de pessoas e bens, ulitizando as vantagens
comperalivas das diferentes modalidades e tomando mlnimos OI
amos Jotals dos transportes.

o sub8llluIivo que ora submetemos à aprovação da Comisl6o

de ViIçIo e Tl'lllllportes da Câmara dos Deputados abriga, em sua

MIInciB, RI proposições do PL·1.176195, quanto ao lrlItamento da

w..eatruI1n vi6rI8, e se estende à ordenaçio dos procedir1*1CoI
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·No lIalamento do Subsistema Aeroviário Federal

~ • inl'nHatrulunl lMIrllIlIiUIica de Interesse federBJ. SUB estrulurll

op8l.:iOIl1ll 11 sue llIlrulilra t6l:nico-normalMl. Os proeedimlll1tos

ClP'l'*lol'" 110 oríllnIlIclolI, também nesta modalidade. pelo princlpio da

o ostabelecimento das diretrizes relativas a cada

Sub8llalmll1em como ponto comum 8 cobertura de seus custos totais pellls

c:ontrlbulç6es dlreta& elnclrelas dos U8~OS. a saber:

I) • frete.. tarlfas e receitas de arrendamento para cobertura dos
custos ferroviários, portuários e aeroviários;

11) - recelIas de ped6g1o e de outras fonnas de explomção pam
cobertura dos custos ll8ll rodovias de maior volume de tráfego;

111) - ~ de tributos incidentes sobre a operação dos
lIIinIporIes e l4IUS insumos para cobertura dos custos nas
hidroviu e nas rodovias.

A proposiçAo Inclui. ainda, os principias e as diretrizes

que orlentIIrIo as IegilIações especlficas dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municlpioa, de modo a integrarem seus sistemas de viação ao SNV, e

edequIIrem _ estrutura administrativa para receber doações de segmentos

dII fnInt.ealruIunI vi6rie fedeml e delegações de obras e serviços que lhes

As Disposições Finais referem-se à regulamentação da

praeote Lei, IlIraVia de l1OI1Il8$ a _em baixadas pelo Poder Executivo.

Quase todas as 14 emendas apresentadas estão

lIterIdidas pelo sUbalilulivo. em face da confluência de conceitos, como se

N"DA AUTORIA APRECIAÇÃO
EMENDA

1 DEPUTADO PELA APRO\fACAQ. Acolhida pelO
CARLOS SANTANA Substitutivo.

2 DEPUTADO PELA REJE/CÃO. A conIribuiçAo
CARLOS SANTANA de melhoria já é prevista na

legislaçAo e o ITR e IPTU já slo
fixados em função das condiçOes de
acesso, refletindo as eventuais
valorizações dos imóveis.

~ DEPUTADO PELA REJE!CAQ. Extrapola o que
CARLOS SANTANA determina o inciso XXI, do Arl21 da

CDnstiluíçio FlKklral, pera recair
sobre o inciso XX que estabelece:
'1nstiluir . diretrizes para o
desenvolvimento urbeno, inclusive
habilaçlo, s_emento básico e
tranlpOrles urbanos". As leis
decorrentes, de organizaçAo do uso
do solo, devrio cobrir a matéria.

~ P!=PUTADO PELA APRoyACÀO.
AFFONSO
CAMARGO

15 DEPUTADA TELMA !'ELA APROVACAQ PARCIAL.
OESOUZA O conceito é previsto no

Substitutivo.

~ DEPUTADA TELMA PELA APROVACAQ PARCIAL. O
DE SOUZA conceito é previsto no Substitutivo.

DEPUTADA TELMA PELA APROYACAo PARCIAL. O
DE SOUZA conceiIo de "Segmentos Viários da

Interesse Nacional" é eliminado no
Substitutivo.

~ DEPUTADA TELMA PELA APRoyACÃO. O Anexo /I é
DE SOUZA suprimido no Substitutivo.

~ DEPUTADA PELA APRQVAÇAO PARCIAL. As
MARINHA RAUPP rodovias do Estado de RondOnie

permanecem na malhll rodoYiiria
federal.

10 DEPUTADO JOSÉ PELA REJEICÃO. O Substitutivo
ROCHA nio acrescenta qualquer ellllll8n\o

novo na infra-estrutura viária, o que
poderá ser feilo por projeto de lei
especifico.

11 DEPUTADO JOSÉ PELA APROYACÃO PAR~. A
ROCHA rodovia permanece na malha

rodoviária flKklral.

12 DEPUTADO LUIZ PELA REJEIÇÃO· O novo SNV
BRAGA objetivou reduzir o número de

aeródromos federais de acordo com
estudos do Ministério da
Aeronáutica.

13 DEPUTADO LUIZ PELA APROVACÃO PARCIAL A
BRAGA rodovia permanece na malha

rodoviária federal.

14 DEPUTADO PAES PELA APROVACÃO,
LANDIM

h f.!;.-4. Sala des Comissões, em 23 dejaAeir,o de 1996

Deputa(lor[fs~ RESENDE
Relator I

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Establllcl os prlnclplos • as
dlretrlz.s para o Sistema NlIClonal de
Vlaçto I d* outras provld'ncias,

O CONGRESSO NACIONAL decrlta:

DAS OISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 1'. O Sistema Nacional de Viaçto (SNV) é constituido pela

infra-estrutura Viária e a estrutura operacional dos diferentes meios de transporte de

pessoas e bens, sob jurisdição da UniAo, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios, e será regido pelos prlncipios e diretrizes estabelecidos nesta Lei,

consoante o art. 21, inCISO XXI, da ConstitUição Federal.

Art:2". Ficam aprovadas as relações constantes dos Anexos

desta Lei, que descrevem os elementos fíSICOS da Infra-estrutura Viária eXistente e

planejada dos transportes aerovlarlo, aquaViário, ferrovíário e rodOViáriO, que

passam a compor o Sistema Federal de Viação, sob JUrisdição da União, através

dos MinistériOS da Aeronáutica e dos Transportes, nas suas respectIVas áreas de

atuação, observadas também as atribuiÇõeS do Ministério de Marinha. nos termos

da LeI Complementar n' 69, de 1991

.. /1 Art. 3'. Os Estados, o Distrito Federal e os MUnicípios definirão

(gualmente, em legislações especificas, os elementos físicos da infra·estrutura de
transportes que Irão compor os Sistemas estaduaIS e MUniCipaIS de Viação e o

Sistema de Viação do Distrito Federal, de modo a Integrá·los com o Sistema

Federal de Viação. para formar o Sistema Nacional de Viação. em conson/mcia com

o disposto nesla Lei e demaIS legISlações pertinentes

Dos Prlnciplos Girais

Ar\. "'-. O Sistema NaCional de Viação objetiva essencialmente

doIar o pais de Infra-estrutura viária adequada e garantir a operação racional e
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segura dos transportes de pessoas e bens. como Instrumentos de promoção do

desenvolvimento sOClat e econõmlco e de mtegração nacional

§ l' - Infra-estrutura vlána adequada li a que propIcia o

atendimento ti demanda. mediante operação racional e segura e. sem -fem o

meKl-amblente. torna minlmo o custo total do transporte, aqUI entendIdo como a

soma dos custos dos mvesllmentos, da manutenção e da operação dos sistemas

§ 2" - Operação racltlnal e segura li a que se caractenza pela

gerênCia efICiente das Vias, dos termlna.s, dos equipamentos e dos veiculos

°btetlvando tornar mintmos os custos operaCionais, e consequentemente os fretes e

as tantas, e garantir a segurança e a confl~blhrt~r1o rln tr;1nsPOrte

Art. S'. O estabelecimento da infra-estrutura VIária e ~,

procedimentos operaCionais serão regidos pelos seguintes pnncipios:

I • preservaçêo do melo-ambiente e redução dos níveiS de

poluição SOrK>ra e de contaminação atmosfênca, do solo e dos recursos hídncos:

11 • conservação de energia e redução dos danos SOCISIS

dos congestionamentos de tráfego,

1\1. pnondade para o deslocamento de pedestres e o transporte

,coletivo de passageiros, em sua superpoSição com o transporte mdividual e a
I
circutaçêo ele mercadorias, particularmente nos centros urbanos.

Art. 6'. As politicas de fretes. tanfas, preços e tributos relativos

1IO transporte e seus msumos serão formuladas em conformidade com os principias

estabelecidos nesta lei e observarão o pnnciplo fundamental de que os usuários

devem pagar pelos custos dos serviços que lhes são prestados 13m r~qlme de

eficiência

Art. 7'. E assegurada aos usuãnos do Slst13"Tla NaCional de

ViaçAo liberdade de escolha na forma de locomoção. bem como do meio de

transporte maIs adequado ás suas necessidades

Art. 8'. A admlnlslração de mfra-estrutura vlána e a operação

dos transportes serão exerCidas de forma descentralizada. promovendo-se sua

transferência, sempre que possivel a outras entJdades publicas, medIante regime

de delegação. ou á Imclatlva pnvada mediante regime de concessão. permissão

ou autorização. respeitadas as legISlações pe~mentes.

DAS DIRETRIZES GERAIS

I) • Relativas à ínfra..estrutura viária

Art. 9'. A Implantação d) mfra-estrutura viana adequada buscará

o aproveitamento das vantagens comparativas dos diferentes meiOS de transporte.

em função da demanda de passageiros dos fluxos e da natureza das cargas,

promovendo-s.. sua Integração flSlca e a conjugação de suas operações de forma

racional e segura

§ l' - No cumpnmento do que estabele o caput deste artigo.

buscar-se-a a Integração dos diferentes meios de transporte terrestre de massa e a

utilização possivel do transporte hldlovláno de passageiros nos grandes centros

urbanos.

§ 2' - De forma coordenada. respeitadas as respectivas

jurisdições. a União. os Estados o Dlstnto Federal e os MUnlciploS darão

prioridade a seus programas de ação e Investimentos relaCionados com os

Corredores EstratégiCOS de Exportação e AbasteCimento, deflmdos nesta lei como

conjuntos de meios e facilidades, técnica e administrativamente articulados,

élestinados a responder com eflcléncla por fluxos expressIvos de bens, entre

ongens e destinos definIdos de modo a IndUZir o creSCimento da produção, o

fortalecimento do mercado interno e maior participação brasileira rK> merCJOo

internacional

Art. 10. O traçado das Vias, a localização dos terminais e as

especificações técrucas objetivarão. essenCIalmente. o atandirnento mais

econõmlco Oa demanda de transporte, de modo a reduzir a participação dos fretes

e dos custos portuános na composição final dos oreços dos produtos de

exportação e de consumo Interno

Art. 11. A deCisão de construir novos elementos da infra-estrutura

de transportes. vias ou termmals, deverá ser precedida da elaboraçêo de estudo

de vlabllJdaoe econõmlca, que revele a pnondade do empreendimento, bem como

da elaboração oe proleto téCniCO que garanta a operação raCIonal e segura do

transporte

§ l' - O estabeleCimento das priondades considerará

precIpuamente a conclusão de obras lá IniCIadas, mediante avaliaçAo econômica

do retorno dos investimentos complementares ou margmals.

§ 2' - A conslrução de elemento da Infra-estrutura viária que

seja parte Inlegrante de projetos mullissetonais de .nleresse econômico ou SOCial

lerá sua pnondade definida pela Viabilidade dos projetos em que se inserir e seu

custo coberto pelos recursos finanCBlTOS ;:. eles destinados.

Art. 12. Os Investlmenlos públicos destinados á construção de

novos elementos da Infra-estrutura vlána, além de atender aos raquisilos

espeCificados no artigo antenor, dependerão de autorizações legislativas

especificas. conferidas quando da aprovação das leis orçamentârlas e de créditos

suplementares

Art. 13. A União, o Estado, o Distnto Federal ou o MUnicípio.

através de legislação própna, procurara fazer com que os usuários paguem pelas

~spesas de repOSição do palrlmónlo depreciado. de aumento de capacidade

"operacional e de pr0dutlvldade, de absorção de novas tecnologias, bem como de
'manutenção e segurança da mfra-estrutura Viária existente, realizadas em regime

de efiCIênCia econõmlca

Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto neste artigo as

despesas relativas á Infra-estrutura de projetos d" transporte de massa em áreas

urbanas e de outros projetos de relevante Interesse SOCial ou essenciais para a

segurança nacional.

11 - Relativas li Oporaçio dos Transportes

Art. 14. A operação dos diferentes meiOS de transporte será

exercida, sempre que possível, pela iniCIativa privada, podendo:

I • estar associada a contralos de concessão que também

envolvam a construção ou o arrendamento e a exploração da infra-estrutura;

H • corresponder a contratos de concessão. permISsão ou

autorizaçêo para a prestação de servIços de transporte. sem envotveI

responsabilidade sobre a administração da Infra-estrutura,

§ l' - Independe de concassão. permissão ou autorização o

transporle de cargas pelo melO rodovlano.

§ 2" - Independe de concessão ou permissão o transporte'.

I aquaviário de passageiros e cargas;

rodoViário, realizado por empresas de lurismo. com a finalidade

ele turismo;

111· de passageiros. sob reguM de fretamento.

Art. 1S. Os valores reais dos fretes e tarifas estipulados nos

contratos de concessão, permISsão e autorização deverão garantir servíços

adequados e cobnr os custos da operação raCional e segura, como definida rK> § 2'

do art. 4' desta lei

§ 1° - No cumprimento dos contratos de concessão. permissão

QlJ autorização, referidos no Inciso 11 do capu! do artigo anterior. buscar-se-á a
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óldoçIo dos menores custos operacionais e o uso da melhor alternativa de traçado,

de modo a transferir para os usuários os beneficios dos InvestImentos realizados na

infra..strulura viária.

I 2" Aos prestadores de serviços de transporte sera

assegurado o ressarcimento, nas parcelas cabíveis, das despesas.1!.lrrespondentes

a servIÇOs clefiCitários, que venham a Ser exigidos pelos poderes· "úblicos.

I 3' . As tarofas dos ServiçoS de transporte interurbano,

interestadual e internacIonal de passageiros terão seus valores máximos fixados

pelo poder concedente;

I ... . As tarifas dos servIços de transporte urbano de

PHHglliros tarAo seus valores fixados pelo poder concedente.

I 11·· Sem prejUizo do disposto no art. 230, § 2", da

Constotuiçio Federal, os abatimentos tarifários e as isençOes de pagamento,

elientualmente concedidos nos serviços de transporte de passageiros, não podarão

influir na tarifa, devendo constituir ÓI1us de quem os imponha ou conceda.

Art. 11. Os valores reaIs dos fretes e tarifas estipulados nos

concratos firmados com conceSSIonários e arrendatároos que exploram a

infra-estrutura por eles construída ou arrendada e nela operam os transportes,

deverAo cobrir os custos da operação. manutenção, reposição do patrImónio e dos

Investimentos, de modo a preservar as caracteristlcas da Infra-estrutura vl!iria

adequada e a operação racIonal e segura do transporte

SISTEMA FEDERAL DE VIAÇÃO

Art, 17. O Sistema Federal de Viação abrange a malha arte"ial

báSIca do Sislema NaCional de VIaçãO, formada por eIxos e lermlnais relevantes do

ponto de vista da demanda de transporte, da integração nacIonal e das conexões

Internacionais. Compreende os subSistemas aerovláno, aquavlarío, ferroviário e

~ovlá"o. com suas respectivas estruturas operaCIOnaIS tecnicamente integradas.

Art. 18. b Sistema Federal de Viação obJatlva precipuamente:

I . assegurar a Unidade naCional e a integração regIonal;

11 • promover a Integração fisica entre os sistemas vi!irios

estaduaiS e municipaIs e com os sIstemas vl!irios dos países limítrofes;

\ti. insenr-se no contexto mundial dos transportes de bens e

pessoas. sob adequados procedimentos de concessão e autorização de serviço de

lrarnoporte aerao e de navegação;

N· responder pelos grandes fluxos de produção, promovendo a

Circulação mais econômica de bens ao longo dos corredores estratégicos de

exportação e abastecimento, tornando-os compelttivos no comércio eXlaríor e

contnbuindo para a redução dos preços no mercado interno;

V - promover meios e facll/dades para o deslocamento de

passageiros, no transporte internacional, inter-regional e Interestadual.

Art, 19. Compete aos Ministérios da Aeronáutica e dos

Transportes, no ámbito das respectivas atribuições, observadas as atribuições

especificas do MinistériO da Marinha, a administração do Sistema Federal de

Viação, compreendendo seu planejamento, construção, manulenção, operação e

~~loração, mediante:

I . atuação direta de ôrgãos e entidades que lhes são Vinculados;

Il • delegação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munlcipios,

ou a outros ôrgãos e entidades do Governo Federal, que atuarAo em seu nome;

11I. concessão, permisslio, autorização e arrendamento a

empresas públicas e privadas, em estrita obediéncia à legillaçAo federal

pertinente.

I 1" As detegaç6es serllo formalizadas mediante convimos,

sem descaracterizar as prerrogativas e o patrimóniO da União.

12"· Os Eslados, O Distrito Federal e os Municípios poderio

explorar a infra-estrutura delegada, diretamente ou medianle concasdo,

autorização e arrendamento il iniciativa privada, respeitada a legislaçio faderal.

13' - A UniAo poderá aplicar recursos financairos no Sistema

Federal de Viação, qualquer que seja o regIme de administração referído no caput

dIlste artigo, desde que tais recursos não se destinem a obras e serviços de

responsabilidade da outra parte, prevIstos nos in;trumentos de delegação,

concessão, autorização ou arrendamento.

Art. 20. Ficam dispensadas as leiS autOrlzatlvas para concessáo

e pennissAo, pela União, da exploração da infra-estrutura viária e da prestaçáo de

serviços de transporte, observado, em qualquer caso, o que dispõem as leis nOs.

8,967 e 9.074, de 1995.

Art. 21. As relaç6es otescritívas dos elementos físicos que

cornpOem O Sistema Federal de Viação, referides no art. 2°, serllo revIStas e

alteradas mediante autorização legISlativa, fundamentada em cntérlos técniCOS e

nos principias e diretrizes estabelecidos nesta leL

I 1·· Excepcionalmente, acessos a prôpnos da União e

segmentos de corredores e.stratéglcos, como definidos no § 2" do art. 90, poderão

ser incluidos no SiAtema Federal de Viação, madiante prévia justificativa técnica e

aprovaçAo por decreto do Poder Executivo.

I 2" - Os componentes fisicos do Sistema Federal de Vieção

fICam subordinados às especificeç6es e normas técnicas formuladas pelos

Ministérios competentes, sejam quais forem os regimes de administração em qUe

se enquadrem.

I 3· - As localidades intermedIárias menCIonadas nas

relaç6es dascritivas das rodovias e ferrOVias planejadas não constituem pontos

obrigatôrios de passagem, mas sIm indicadores genéricos de seus traçados, cUJo

elltabeleCimento definitivo dependerá de estudos técnicos e económlcos em

conaonIlncia com OI principios e diretrizes desta leI.

SUBSISTEMA RODOVlARIO FEDERAL

I • Infra..atrutura Rodoviária Federal

Art. 22. Pera efeito do cumprimento dos prlnClplOS e dlretnzes
".--,

' ...lebelecidos nasta lei, a infra..strutura rodoviária federal será decomposta em
duas redes: a Rede Interestadual e Internacional de Estradas de Rodagem

R1NTER e a Rede Complementar de Rodovias FederaiS.

I I" As rodovias ou lrechos de rodovias integrantes da

RINTER correspondam aos grandes eixos de integração Inter-regional,

Intarestadual e internaCional e serAo designadas pela nomenclatura SR-I. seguida
de _ nurn..-açio especifica.

I 2" • As rodovias federais integrantes da Rede Complemenlar

correspondem ás demais rodovias da infra-estrutura rodoviária federal e

contlnuarAo designadas pela nomenclatura SR·, seguida de sua numeraç,lo

especlflCa.

§ 3° • O Anexo I apresenta a lelação descntlva das rodOVias

que Integram a RINTER deslgnaoas SR·\' e o Anexo 11 relaCIona todas as rodOVIas

federaiS (RIN TER + Rede Complementar)

Art, 23. A RINTER será administrada pelo Mlnlsténo dos

Transportes. através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER,

podendo a administração de seus s~grne"tos ser delegada a Estado ou ao DIStrito

Federal, ou concedida à Inlclaliva prtvada nos termos do art 19 desta lei
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Art. 24. As rOOllV'as federa's da Rede Complemenlar serAo

edmIntsllad.ts pelO MlIÍlsléno dos T'.nSPu·les luravés do oNER. preferenclalmenle

lOb a forma de de:egaçAó aos Esladu5 O..lnl(o Federlll e MontCiplos. segundo o

principIO da descentralização e nos le'mos do a,1 19 desta LeI. alé que ocorra li

ll_fef'"CI. dellIll"V. dt! sul! IlJllSO,;;àc. p"". OS Eslados O,sluto Federal e
MuniciptOS '1· . F1ClI o POder bI<ClJIIVO aulOUlado a transferor, med,ante

~,os lrachos das rOCloVlas feo"'d" Inteyratlres da Rede Complemenlar para

0& EalaClos. OtSltl\o F"" e Muolciplos

'ZO • ~ que haja anu6ncla do Ea\aelo. o,StUtO Federal ou

Mur.1CipIo .,...a a e/eliYaçio da respecllva lr_fer'nela, a Unlia admlnis.rara as

l'íl!lOVIlIi da Rede Complemenlar, pr-'~ as condIçOes tKn1CllS de sua

paoftltuluta e aSHgutando a operaçio r8ClOnaI e segura dO transpane
Art. 21, P.a CObrir custos de construçJo. aumenlo da

~, r8ll8uraçio a CllnMrvBÇto. o M!tlisterlO dos Transporles. elravés do

ONER. pocIata COI)Cedat • BllIlIo<açio di" rOCloV..s f_ais il IntCla"va pnvada,

IIOII8IIllOI cl8I LBlS n"s e987 e 11.074, de 1995

" ,. • li axplotaçio ra1ef1Cl8 no c.pu/ desta artIgO far-se.lÍ

llI8dianla cobrança de pacljglO, podando abranger lambem outros

8IlIPlMt IClimelllol a a1iYiclac1aa comarCl8IS allOCllldos ao trMego da rodovia

CCIIlO8CliClII, daada que~ lP«lVaClOS PaIO ONER a pravlstos no aditaI de
1lc:iIIçIo.

t ZO - 11..-... do paclâglO aera lflIiCada no melhoramento.

QllIIMrvaçlo • aagurança da rodovla em que for eobrado a nos IrlChoa rodoviÍltios

llU* lha dIo -'so.

Art. 21. Ó EIlado. o DialriIo Fadaral ou o MlinK:ipio pOdara

..... a r'OClovia fadar.. que lha for daIagacla, ditar_a. madllItIla cobrança de

pad6gio, ou alr.... de conc:euIo i KllCiatlVa prIvada. SUbstituindo ntlSla caso o

ONER, na _idadI de pocler conc:adanle, rflIlB~ados OS dllPOslllVOS desta Lei e

C111agiSl1ç1o ftClaral pertinanIa.

Art. 27. Conwanta o art. 13 desta LeI, a Unlio. o Estado. o

DialriIo F~al. ou o MunIcípiO. através de Ielllsl8ÇAo própria, procurarlÍ f8Zllf co;"

que os USUÍltIOS paguem pelas despesa' de melhoramentos. restauraçAo,

conservaçio e segurança de sua ontra..strulura rOCloVIÍIt,a. relloZades em rBglme ele

a/ic:itncia aconillllfCll.

" • OpIraçto doaT~Rodovliltloa

A1t. 2.. Caba i UrlIia. Ilrms do MlnoslitlO dos Transporles.

aJlPlOtat _ per""SÜO ou aulorlUÇlo os servIÇOS de lran.porte rodoviÍltio

inlarallllClual • tntam8ClOOlll de passage,ros

,_..ato llnIcO, .' A fiSCSIlozaçio de preslaçio dos servIÇO', da

~tlCla dO MlrlISlétlO elOs iranaportas. poder. aer descenlrallzada medIante

caliIbtllÇllo de COl\Vil1lOs em antideda, de admrnlStrllÇllo públ1Cll da Unilo. do,

EIlados, do oislldo F"aI.• doa Munlcipios

Art. 21. As permiss6es • auIOtlZaçOes para prestaçlo ele serviço,

de Ir~ rOCloVIÍltIO de passageiros seria outorgadas ou prorrogadas nos

l8IlnOS desta Ui e da IegISlllÇllo f_.1 perllnant•.

"_"ato 6nlco • As permiss6aa c:ontI8lades a partIr desta lei

tarlC> pr~ nac:esslirio i~ doa inveslimantos. limilado a 15 anos,

COl1Iado da dala de asSinallKa do contralo. podando ser prorrogadO, a Cfititio do

poder conc:edanle, nas condiç6as estabalacicl8l no conlra!o.

Art. 30, P.a garantIr a conlinuillade e a qualiOllda do

atarldirMnIo MlS uSU4lrios. a Unito pOdari prorrogar. pelos mesmos prazos •

condiç6es estIpulados no parilgrafo uníco do artigo anlerior, ai permissOes da

praalllÇlo de SflrvlçoS de Itanaporte rodoviário ele passageiros, alcançadas paio art.

42,da Lei n· 8.987, da 1995. desde que requerido pelO perrnlSsionátio. obSBrvade a

nacassidade de assmatura de novo conIt8l0 de permissão que contenha clãuauIa

de ranúncia a eventuai' direitos preexIStentes que COl'trariem as Leis n"s, 8.987 e

9.074. de 1995.

P_ãgrato Ilnlco - O requerimento de prorrO\laçio paio

pannlIsionátio de_i ser apresentado em alê um ano. conlado da daIa d8

publicaçlo desta Lei.

SUBSISTEMA FERROVIÁRIO FEDERAL

Art. 31, A infra-esltU\ura do SubSistema FerroviÍltio Fadara!

compreende as vias férreas, os patios e termInais. as oficinas de manutençlo •

clamais elementos físicos de proproedade da Rede FerroviÍlt'- Fadaral S. 11, •

RFFSA e de outras empresas sob controle SOCIetário da Unlio. bem como ai

)!revias consltUídas e operadas por emPresas públocas • prIvadaS. sob regll1l8 de

,poncassio pela União.

§ 3' • O Anexo I apresenta a relação deSCritiva das rOdoVIas

que Integram a RINTER deslgnaoas 6R·I. e C> Anexc> 11 relaCiona tOdas as rodOVIas

federaIS (RINTER + Rede Complementar)

Art, 23. A RINTER será admInistrada pelo MinIStériO do'

Transportes, atrevés do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.oNER,

podendo a admlnlslração de seus .ugrnerilos ser delegada a Estado ou ao olSlrlto

Federal, ou concedIda iI,nlClatlva privada nos termos do arl 19 desla LeI

Art, 24, As rodOVias federaiS da Rede Complementar serlo

adminIstradas pelo MI",sténo dos T'ansPo'tes através do DNER. preferencIalmente

sob a forma de de:egação aos Eslados n..ITlIt. Fedelal e Muntciplos. sellU"do o

principIO da descentralização' e nos termos do art 19 desta Lei. atê Que ocorra a

transferênCia definitiva de sua JunSdl:,:ãc, pala os Estados Distrito Federal e

MunIClplOS

§ 1· • Fica" Poder becutlVo automado a transfenr. medIante

doação. os trechos das rOdOVias feOerdlS Inlegrantes da Rede Complementar para

os Estados, olSl"to Federal e MUnlciploS'2" . Até que haja anuênCIa do Estado. olst"lo Fadera' ou

Mur.lcip\o para a efetivação da respectIVa transferênela. a UniAo adlTllnlS.r.. as

rodoVIas da Rede Complementar, preservando as condIções técntcas de sua
JPlra-estrutura e assegurando a operação raCIonal e segura do transporle

Art. 25. Para cobnr custos de construçjo. aumento de

capacidade. restauração e conservação. o M,nlSte"o dos Transportes. alravés do

oNER, podera COIlceder a exploração das rOdOVIas federaIS iI InICIatIva priVada,

noSlermos das LeIS nOs 8987 e 9074. de 1995

'1· - A explOfação referlCia no caput deste artIgo far-se·'

mediante cobrança ele pedágiO. podendo abranger também outros

empreendImentos e alividades comerCIaIS aSSOCiados ao trlitago da rodovra

concedida, clesde que lllc",camente aprovados pelo oNER e prevIstos no aditaI de

licilaçAo.

'2" - A receIta do pedaglo será aplicada no melhoramento.

~açio e segurança da rodoVIa em que fOf cobrado e nos trechos rodoviÍltios

que lhe dlo acesso.

Art. 21. O Estedo, o Distrito Federal ou o MUnJciplo pOdar.

explorar a rodovia federal que lhe for delegada, dltetamente, med,ante cobrança de

pedágio. ou através de concessão iI I",clet,va privada. sl'bsl,luindo neste caso o

ONER, na quálidade de pOder concedente, respeItado. os dlSPOstllvos desta Lei a

da legislação federal pertinente
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Art. 27. Consoante o art 13 desta Lei, a União. o Estado, o

Art. 3&. Fica o Poder Executivo autorizado a doar. a Estado,

Distrito Federal ou MuniCipio, desativar ou erradíear trechos ferroviários de tráfego

inexpressivo, comprovadamente anti-económlcos, não passíveis de arrenda_nto

ou concessAo e sem relevllncia no contexto do Sistema NaciOnal de ViaçAo, desde

que demonstrada a existência de meio alternativo de ,atendimento à demanda de

transporte de pessoas e bens.

Parágrafo único - Independenlemente da forma de

administração prevista no capul deste artigo. a exploração dos portos organizados e

de instalações portuárias atenderá ao diSppsto na Lei nO 8 630. de 1993

Art. 41. A autOrização a que se refere o § 2° do art 14 desta Lei.

pera os serviços de transporte aquaviário Interior ao longo de riOS e lagos não

federais, será outorgada pela autOridade esledllal

Art. 37. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos· CBTU e a

Empresa de Transportes Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, transferirAo

para os Estados e Municípios a administração dos transportes ferroviários urbenos

e metropolitanos de passageiros, conforme disposto na Lei nD 8.693, de 3 de agosto

de 1993.

Parágrafo único - Os concesSIOnários arrendatários de linhas ou

malhas da RFFSA e as novas sOCIedades sucessoras de CBTU, em cada Estado ou

Municlpio, referidas na Lei nD 8.693. de 1993. celebrarAo acordos ou manterão os

existentes entre a RFFSA e a CBTU. no que diz respeito ao tráfego mútuo li aos

planos de investimentos, em áreas comuns. para gerantir a continuidade e a

ellpllnsAo dos serviços de transporte ferroviário de passageiros e cargas, nas

tAllll6eS metropolitanas.

Art. 42. Sem prejuizo do disposto no § 3° do art 19 desta Lei. as

tarifas portuárias cobnrão, pelo menos. os custos da operação raCional e segura e

as despesas de manutenção e reposição das Instalações e eqUipamentos

realizadas em regime de efiCiênCIa econômica

Art. 43. A prestação de serviço de Iransporte aquavIário será

exerCIda conforme o disposto no art 14 desta Lei e na leglslaçáo ferlo'al pertinente

e sob regime de eficiénc.a e livre competição

Art. 44. As obras de manutenção. dragagem. Sinalização e

balizamento das v:as navegáveis Irtterlores do SubSistema Aquaviário Federal

administradas diretamente pelo MInistériO dos Transportes serão custeadas com

recursos financeiros da União.

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

Art. 38. O Subsistema Aquaviário Federal é constduído pela

paroola da infra-estrutura aquaviária nacional de interesse federal, sua estrutura

operaCIonal e sua éstrutura técnico-normativa.

§ 1· . A infra-estrutura aquaviária nacional de interesse federal

Art. 45. As Intervenções nas Vla5 liqUidas naturaIS deverão ser

programadas e executadas de modo a não Impedir a navegação atual ou futura e
,"l

,P8Pendam de autorização préVia do Mlnlsterlo da Marinha

compreende: SUBSISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

Art. 040. Compete ao Ministério' dos Tra~sportes observadas as

~iç6es especificas do Ministério da Marinha. a admlrtlstração do SubSistema

~iário Federal, conforme disposto no art 19 desta Lei. mediante

§ 3· - A estrutura técnico-normativa é constituída pelo conjunto

de normas, instruções e procedimentos relativos ao planejam~nto, dasenvolvimanto,

operação, exploração e manutenção da infra-estrutura aquaviária nacional,

emanados da ali'"ridade competente.

S1· • A infra~strutura aeronáutica naCIonal de Intereise federal

compreende a parcala da infra-estrutura aeronáutica, de COnformidade com o

eatabelecido no Titulo 11I da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código

Braaileiro de Aaronautica, sob adm.nlStração direta ou indireta da Unilo, através do

Ministério da Aeronáutica, abrangendo.

I - os aeródromos públicos que atendam ou venham a atender 80

tráfego aéreo CIvil, regular ou alternatiVO, domésbco e Internacionel no pais e

aqueles que sejam de interesse para Irttegração e segurança naCional;

. 11 - o conjunto de faCilidades. Instalações e estruturas terrestres de

prolação ao v60 e auxilie à navegação aérea;

11I. o conjunto de aerÇ).v~as. áreas termlnal~, de tráfego aéreo e

demaIS divis6es do espaço aérQ? .brasllelro. neces~árlas à operação regular e

segura do tráfego aé,reo.

§ 2". A estrutura operacional é constituída pelo cOl)junto de

6rgAos, enbdades e empresas públicas componentes do SistEma de AViação Civil e

dos meios, atiVidades e sarviços necessarlos à 'operação' e :manUtenção do

Subsistema AerOViáriO Federal.

§ 3· - A estrututal'écnico-normativaé cOhst,tUldá pelo i:onjunto

de normas;. '. mstruç6es e'; proeedlmãntos relatiVos' '00': planejamento,

dllHr1volv:mento, operaçã,;r;·.·...xr>lorllção· é'" manutenção' ::dà.. f;'ínftaJ8sttllÍUfa

aeronáutica nacloná!. emanlído~d;!j':alJloridaCle'âerônâüti6á tómPllteiilê' "., U • ",.:

Art. 47. Os aaroportos componentes do SubSIstema AerOViário

F~fal. Ci>IllIilS $Iglas QUl1 DS cBraçter.rzam: ... 5U'!S IOCIIlizaç08s7.encontfBm-Slt na

plação descrlllva COQst~ote··dl?/lollxo YLdes!a :Le.,;) ,: .•;.e'e'"" c.• :' ";Of1:,'''''',

Art. 46. O SubSIstema Aeroviário Federal é conslrtuido pel8

~Ia da Infra~strutura aeronáutica nacional de interesse federal, SUB estrutura

operacional e sua estrutura técnico-normativa.

I • atuação direta ou através de empresas sób controle societário

n - delegaçãó'a Estados, Distrito Federal e Municípios'

,/I - concei:s~: 'autorlzação ou arrendamento 13" empresas púbíica~,.laeb.

e privadas.

I • Os portos e terminais marítimos, fluviais e lacustres constantes

do Anexo IV desta Lei;

/I - O conjunto de facilidades, instalações e estruturas destinado II

IIlllIUrançe da navegaçio aquaviária e à salvaguarda da vida humana no mar, na

área de responsabilidade do Ministério da Marinha;

/fI - M viu navegáveis interiores integrantes dos rios e lagos

ftlderais, constantes do Anexo V desta Lei.

§ 2" - A estrutura operacional é constituída pelo conjunto da

6rg6os, entidades e empresas públicas competentes e dos meios, atividades e

lelVÍços necessários á operação e manutençAo de infra-estrutura aquaviária

federal.

Art. 39: As vias navegáveiS intertores constantes do PlanCJ

Nacional de Viação. aprovado pala LeI n° 5 917. de. 1973. não Incluídas na

infrlHlstrulura do Subsistema Aquaviário Federal estaJ~lecida no artigo anterior,

permanecerão sob administração federal até que haja Únuéncia dos Estados em

que se localizam, para efetivação da respectiva transferência de JUrisdição.
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Att. 41. Compele ao MinistMio da Aeronáulica a administraçloo do

Sublillama Aeroviário Federal, podendo, no que couber, axercê-Ia segundo o

dilpOlto no art. 19 desta Lei.

Pll'igrafo único - Fica o Ministério tia Aeronáutica autorizado a

IrInIferir para Estados a Municípíos a implantaçio, a admínistraçAo, a operação, a

lIl8IlU\ençio e a explor&çjO de aeródromos públicos, mediante conv6nio, de

conformidade com esta Lei, com a Lei n' 8.399, de 1992, e com a legislação

iIeron8utica em vigor.

Art. 49. Compete ao Ministério da Aeronáutica, na qualidade de

poder concedente. outorgar concessões ou autorizações para prestaçio de

serviços de transporte aéreo de passageiros e cargas em linhas domésticas e

internacionaiS.

Art. 50. Os recursos financeirOs necessáriOS a implantação e

menutençio do Su~.,.tema Aerovuirio Federal deverão proVIr prioritariamente das

CllI'IWibuiç6es dOI usuários do transporte aéreo, mediante adequada polilica

..wjril, cobrlnça de taxas aeroportuánas e arrendamento das Instalações não

operacionllS dos aeroportos, observadas as LeiS ,,'s 7 920. de 1969. e 8399. de

1992.

SISTEMAS DE VIAÇÃO DO ESTADO,

DO DISTRITO FEDERAL 'E DO MUNiCípIO

Art. 51. Os Sistemas de Viação dos Estados. do Distrito Federal e

b MunicípIOS abrangem os diferentes meios de transporte e constituem parcelas

do Sillllt1ll NlClonal de.Vjação, com os obJetiVOs prinCipaiS de

I - assegUrar, respectivamente. a unidade dO Estado dO Dlstn\o

F-elerale do Muntciplo.

11 - promover a Integração do Estado e do D,stmo Federal com o

Jilletna Federal de VlaçAo e com as umdades da Federação limítrofes

111· promover a Integração do MunicípIO com os Sistemas Federal e

Esladual de ViaçAo e com os mumcipios IImitrofes.

IV· conectar, respectivamente, a capital do Estado ás sedes dos

Municipios que o compõem; a sede do Distrito Federal ás suas regiões

admil1lslrl1lvIs e a lIade do Município a seus Distritos.

V - promover a Circulação econõmlca de bens e proporcionar

_ e fectlldades de locomoçio coletiva de pessoas. ao longo de Infra-estrutura

vi6rilllllequada e mediante operação raCional e segura do transporte intermunicipal

e urbano.

Art. 52, Os Estados. o Distrito Federal e os MunicípiOS deflntrão

em legislações próprias. os elementos fislcos da Infra-estrutura Viária e os

jllocedll1llntos oper3Clonals de seus Sistemas de V18ção segundo os prtnClplos e

diralrlzes eslabelBCldos nesta Lei. InclUSive quanto às concessões permissões e

aulorizllç6es de serviços de transporte.

Art. 53. Par~ a consecução do principiO de descentralização

precorHzedo nesta Lei. o Estado, o Distrito Federal e o Mumciplo procurarão

áQUIr lua estrutura admlmstratlva para receber doações de segmentos da

infr....trutura vlirla federal é delegações de obras e serviços que lhes serão

outorgacIaI pelo Poder ExecutiVo Federal.

DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 54. O Podar Executivo baixará normas baslcas para a

prastaçjo de serviços de transporte med."nte a expedição de regulamentos que

dolClPhnem.

I .. as relações dos ::::mceS'510nanos perrr. ~51oJI .

autonzatânos entre SI e com os órgãos ccncedentes

11 • os encargos dos orgãos :::onceaentes dos orestadores de

,ervIÇQS e dos usuáriOS

111 - as normas de segurança a serem observadas na prestação aos

serviços.

IV .. as sanções por deSCl'mprlmemo ·1<35 ,JtSpOSlções 'Jlgemes

Art. 55. Na prestação de serviços de transporte 1I11ernaClonal

serão observadas as dlSposlçóes da presente Lei 05 termos aas concessões

permissões e autonzações e os Acordos ConvenlOs ou Convenções ae que o BraSil

seja slgnatáno

Art. 56. Esta Lei entra em .rIgor ,:a ,Jata ae s....a t: ....c·,c3çào

Art. 57. Frca..w. revogaaas .:l L6, n' .0:. :: 1;' Je '.: ,::e setemoro de

1973. a Lei nO 6 261. de 14 de novembro ae 1575 aLe, nv 6 346 De 6 de Julho de

1976. a Lei n° 6406. de 21 de março oe 19<7 a Lei n" 6 504 de 13 de de"~mbro

de 1977; a Lei n' 6555. de 22 de agosto oe 1978 a Lei n" 6574 de 30 de

novembro de 1978. a Lei n° 6 630. de 16 de ao,,1 de 1975 aLe. n' 6 648 de 16 de

maio de 1979. a Lei n° 6 671. de 4 de Julho oe 1979 a Lei n~ 6 77,) de 30 de abnl

de 1960. a Lei n° 6 933. de 13 de IUlho de 1981 a Lei n' 6 S76 de P de dezembro

de 1961. a Lei n° 7003. de 24 de )U"'O oe "282 ~ Lei n' - 43'3 üe:O de

dezembro de 1985 a Lei nO 7 581 de 2-1 de de;a:nmo oJe 1936 2: La! I~..l 9 060 de

14 de lulho de 1995. a Lei n° 9078 de 11 de Ju,ho oe ,;,95 e oema's OiSposlções

em contráriO.

Sala da Cúl11 ssa0 êm':..3 de I,:Wc;'O ~e 1996

/, .'

~(::..', '.:" \
Deputado ELISEU RESENDE

Relator -.

ANEXOS I E \I
SUBSISl'EMA RODOVIÁRIO FEDERAL RINTER e

REDE COMPLEMENTAR

a) Nom.nelatura

• De acordo com sua orientação geografica. as rodOVIas federais
pertencentes à RINTER ou à Rede Complementar, sào claSSificadas
nal seguintes categorias:

- Rodovias Radíais: as que partem da Capital Federal. em qualquer
direçijo, para Iigâ-Ia à capital estadual O" a pontos pentéricos
impcirlantes do Pais;

- Rodovias Longitudinais: as que se onentam na Qlreção geral norte-sul;

ie,~a:~:~ Transversais: as que se onentam na direção geral

• Rodovills Diagonais: as que lIe orientam nas direç~s gerais
nordeste-sudoeste e norOllste-sudeste;

• LlQaç6e&: aI rodovias que, partindo em qualquer direçio e nlo se
enquadrando nas categorias precedentes, liguem pontol importantes
de us ou mals rodõvias federais. ou que perrnilllrn o lICUSO •
inslIIIBç6es federail de lm~ncle. • pontos de fronteira ou _
prlncip8is portOl mllrltimos, fluviais ou llK;ustres. tenninail ferrovi6rios
OU aeroviários, conlWltel desta lei.

, AdnlllnaçAo de rodovl. federal' ...Im c.racterizad.:

• O slmbolo inicial "SR-I" - indica rodovia federal pertencente. RINTER
• O simbolo inicial "SR" indica rodovia federal pertencente • Rede
complementar

Ma slmbolos "BR" e SR-I" sellue-se um número de tr6s aigllrlsmos
aMim constituldo:

I- o primeiro algarismo, • esquerda. indica • categoria da rodovia,
sendO:

05(0) • pallI as radiais; .
1 IJIII)· ~ as longitudinais;
2 dois)· para as IrIInsvel'JllÍS;.
3( s) - para as d~onais;e
4(qualroJ • para as ligações•.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

11- Os dois outros alaarismos indicam a posi9.A0 da rodovia
relativamente à Capital Federal (Brasflia) e aos limites extremos do
Pala (N, S, L, O, NO. SO, ND e SO)

Quando uma rodovia da Rede Complementar se tran.ferir para
jurlsdlçlo e.tadual p..... receber a nomenclatura estadual.
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ANEXO I " ,.,,,'," 3'/"''''''''''''':'
REDE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM • JmIIER

RELAÇÃO DESCRITIVA

RODOVIA PONTOS DE PASSAGEM UNIDADES DA EXTENSÃO
BR-I FEDERAÇÃO KM

010 Entr. c/ BR 22612301 Estreito) - Açailândia. Belém MAlPA 715

020 Brasilia • Posse • Barreiras - Corrente • S. Raimundo Nonato - Picos - DF/GOIBAlPIICE I.BS2
Fortaleza

040 Brasilia - Três Marias - Belo Horizonte - Barbacena· Juiz de Fora - Tras Rios DF/GOIMGIRJ 1,\77
• Rio de Janeiro

050 Brasilia • Cristalina· Catalio - Uberlândia • Uberaba - Div.MG/SP DF/GOIMG 525

060 Brasilia - Anápolis • Goiânia· Rio Verde - Jatai - Campo Grande (Entr. c/BR DF/GO/MS 834
163)

070 Brasilia • Barra do Garças - Cuiabá - Cáccres - Fronl.BrasillBolivia DF/GOIMT 1.298
080 Brasília· Untaçll (Ent. cf BR 153) DF/GO 151

101 Natal· Joio Pessoa'· Recife· Maceió· Aracaju· Alagoinhas - IIabuna • SAo RNIPB/PElAUSEI 2.644
Mateus· Vitória - Campos - Niterói - Rio de Janeiro (Entr. Br 040/116) BAlESIRJ

101 Garuva - Osório SC/RS 565

116 Fortaleza· Russas - Jaguaribe - SaljlIICÍJ'O - EnIr. cI BR 316 CF/PBIPE 646
116 Feira de Santana - Vitória da ConquiJq • TeófiJo Otoni • Murié • LeopoIdina BAJMGIRJISPIPRI 3.413

• Além Paralba - TcreJilpolia - EnIr. clBR· 493 • Entr.clBR 040 • Rio de Ja- SClRS

neiro • Barra Mansa - Lorena - SIo Paulo· RelÍltro • Curitiba· Lajes • Porto

Alegre - Pelotas - Jaguarlo.

135 São Luiz· Peritoró (Entr.clBR 316) MA 229

135 Jerumenha - Bom Jesus - Corrente· Crillalindia do Piauí- Barreiras PIIBA 130
153 Marabá· Xambioí - Entr. cI BR 2261153 (WlIlderIindia) - Araguaína - Gu- PArrOIGOI 3.093

mpi • Ceres • Goilnia • Ilumbiara - Praia - Frutal • SIo José do Rio Prelo • MGISPIPRISClRS
Ollrinhos • Irati - Unilo da Vitória - Porto Unilo· Erechim - Passo Fundo

156 Laranjal do Jari • Macapá • Calçocne • Oiapoque - Fronl.BrasillGuiana AP 784
Francesa

158 Aragarças • Entr.c/BR 364 (Jalaí) 00 294
158 Entr.c/BR 282 • lraí - Cmz Alta· Santa Maria SClRS 369
163 Sal1larém - Cachimbo· Cuiabá· RondonópOlis • Campo Grande - Rio Bri- PAlMTIMSlPRISC 3.356

Ihanle • Dourados· Guaíra· BalTllClo - SJo Miguel D'Ocsle

174 Cáceres - Entr. c/BR 364 MT 433
174 Manaus· Caracarai • Boa Vista - Fronl.BrasiWenezuela AMIRR 1.005

-
222 Fortaleza· Piripiri CElPI 425

222 Entr. cI BRI35 • Santa In!s· Entr. cI BR 010 (AçaiIJndia) MA 433

226 Entr. clBR 0101230 (Estreito)· Entr. clBR 153 (Wanderlindía) MAlTO 70

230 Cabedelo • João Pessoa - Campina Grande - Patos· Cajazciras - Lavras da PB/CElPIIMA/fOl 4.003
Mangabeira· Picos· Floriano - Paslos Bons· Balsas· Carolina - Estreito - PNAM
Marabá • A1tamira • Ilaituba - Jacareacanga • Hwnait'

232 Recife - Arco\'erde - Enlr.clBR 116 (SaIBIJCiro) • Entr.clBR 316 PE 549
(Pamamirim)

242 Entr.clBR 116 (Argoim)· Scabra -Ibotirama - Barreiras BA 690
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262 Vilória - Realeza - Belo Horizonte - Araxá - Uberaba - Frutal - Entr.cf BR ESlMG 1.129
153

262 Campo Grande - Aquidanana - Corumbá MS 414
277 Paranagná - Curitiba - Silo Luiz do Purunil - lrati - Relógio -Laranjeiras do

Sul - Cascavel - Foz do Iguaçíl PR 721

282 Florianópolis - Lajes - Joaçaba - Silo Miguel D'Oeste· Fronl.BrasillArgentina se 679
(Ponte si Rio PeperiguaçÍl)

285 Vacaria - Passo Fnndo - Santo Ângelo - SIo Borja RS 554

290 Osório· Porto Alegre. São Gabriel· AleJll'Cte - Uruguaiana RS 730

304 Natal - Lajes - Mossoró - Aracati - Boqueirlo do Cesário RN/CE 412

,
Entr.c/BR 010 - Capanema - Peritoró· Teresina - Picos - Pamamirim PAlMAlPIIPE 1.479316

- ---
317 Rio Branco - Xapuri - Brasiléia - Assis Brasil (Fronl. BrasillPerú) AC 263

-
319 Manaus - Careiro - Humaili - Porto Velho AM/RO 866

-
324 Capim Grosso - Feira de Santana - Salvador BA 265

~-

343 Luiz Correia - Parnaíba· Piripiri -'Teresina • Floriano - Jerumenha PI 661
._. ------ -

364 Divisa GOIMG - (São Simio)· Jalai - Rondonópolis - Entr.clBR 070 GOIMT 770
-

364 Entr.clBR 174 - Vilhena - Porto Velho - Abunl • Rio Branco - Sena Madu- MTIRO/AC

reira - Feijó - Cmzeiro do Sul- Mâncio Lima - Fronl.BrasillPerú 1.944

~ .._._- -
365 Divisa MG/GO - Chaveslãndia -lIuintaba - Enlr.BR 050 (Uberlãndia) MG 261

1_ •• _ .• _ •. "

I 373 Ponta Grossa - RelógIO PR 991- 376 .• Garuva - Curiliba - Ponta Grossa SCIPR 236
-----

381 Silo Maleus • Enlr.c/BR 116 (Governador Valadares) • Belo Horizonte - MG/SP 1.171

Belim - Pouso Alegre - Bragança Paulista· SIo Paulo

392 Santa Maria (Entr.c/BR 158) - Rio Grande RS 353

393 Além Paraíba - Três RIOS - Valia Redonda - Entr.c/BR 116 RJ 194

c.] . .'\

401 Boa Vista - Normandia e acesso a Bonfim (Fronteira BrasillGuiana) RR 200

402 Enlr. clBR J35 - Parnaíba (BR 343) - Granja -Uapipoca - Umirirn (BR 222) MAlPI/CE 714
--

I 407 Picos - Petrolina - Juazeiro - Capim Grosso PIIPElBA 549

425 Abuni\ - Guajará-Mírim RO 177

428 Enlr.clBR I16 - Lagoa Grande - Entr.clBR 324 (Pelrolina) PE 193

431 Entr. c/BR 153 - Porto Nacional - Palmas TO 139

ANEXOU

RE!.AÇAO DESCRITIVA DAI MlllOVIAI DO IU....TEIIA RODOYIÁIlJO _1lAL...,.... _ COMI'LEMIHTAA
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ANEXom

SISTEMA FERROVIÁRIO FEDERAL

NOMENCLATURA

• De acordo com sua funçAo, as ferrovias do c1asllrlC8d8l em:

_Tronco: ferrovia que. por sua diretriz. promove a utruturIIçIo do titt8mII. funcion8ndo
como elemento de egregeçAo dos trechos que lhe do camplement8l'ft;

- LigaçAo: ferrovia que liga duas ou mais ferrovias;

- Ramal: ferrOVia que une um ponto qualquer a sua fen'ovia-tronco... de Iigaçlo, •
isolada ou a outro ramal;

- Isolada: ferroVia que nIo H liga a qualquer outra t.rrovia.

• AdesignaçAo da ferrovia do Sistema Ferroviário Naclonal' ..im cwactIriIIICJI:

- A sigla inicial, composta de duu~s, indica a funçIo di! tImMa no ...... lindo:
FT - Ferrovia Tronco, FL - FerrovIa de LigiçAo, RF - RImIII FtrrOVt*to; • FI· FerroviI
Isolada.

• À sigla inicial, separada'por um hffen. aague-H &11'1 rünII'o ele trtIlIgeriIrnoI, 8IIim
constituído:

I - o primeiro algarismo à esquerdll indica • orientIIçIo ptMiominante da ferrovia,
sendo:

1 (um) - predominantementllongitudinal;

2 (dois) - ptMiominal1hlrnent' nntversal.

11 - Os dois outros .~1mOt indicam • poIiçIo reletiva da tMovíI, iniciandooM com
numeraçIo em ordem cmctnte HqOenciaI, em ordinII, de PI"8
ferrovias longitudinais, a de norte .... IUI J*Il ferroviaI ;

111 - Os ramais ferrDvjjrjos tlm o rnnmo número da~ 1*11 que! converoam.
acrescido de um algarismo ordinal de OIdaM9IO, PI'**fido par un ponto. O
alQ8rismo de ordenaçIo tem sua origem de runaraçIo:

P.. as ferrovia Iongitudinail: JWnIII maia aq~;
Pu .s ferrovia nnsvaruil: I1ImIII maia .....

\
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ANEXO IV

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

PRINCIPAIS PORTOS MARITIMOS
NUIIERO UNIDADE

DE DENOIIINAÇÃO DA LOCALIDADE (Munlciplo)

ORDEII FEDERAÇÃO

1 ITAQUI liA Sito Lul.

2 PONTA DA MADEIRA MA SIto Lui.

3 LulsCORREA PI PemeJbe

4 CAIIOCIM CE Cemoeim

5 MUCURIPE CE FortIIlue

li AREIA BRANCA (Tenninel S8l1neirol RN Arele Brence (Porto IIhe)

7 NATAL RN Netel

a CABEDELO PB Cebedelo

9 RECIFE PE Recife

10 SUAPE PE Cebollpojuce

11 MACEIO AL Meceió

12 ARACAJU SE Areceju

13 SAL·...ADOR BA Selvedor

14 ARATU DA Aretu

15 ILHEUS BA INu.

111 VITORIA ES VItOrle

17 TUBARÃO es VItOr,e

18 PRAIA MOLE ES Vltórie

19 CAPUABA es VlleVelhe

20 BARRA DO RIACHO es Arecruz

21 FORNO RJ Cebe Frio

22 NITERÓi RJ NlterOi

23 ANGRA DOS REIS RJ Angre do. Rei.

24 RIO DE JANEIRO RJ Rio de Jeneiro

25 SEPETIBA RJ Sepetiba

211 SÃO SEBASTIÃO SP Sio Seba.tlio

27 SANTOS SP Sento.

28 ANTONINA PR Antonine

21 PARANAGUA PR Perenegue

30 SÃo FRANCISCO DO SUL SC Sito Frenci.co do Sul

31 ITAJAI SC ltelai

32 IMBITUBA SC Imbituba

33 RIO GRANDE RS Rio Grande

34 PORTO ALEGRE RS Porto Alegre

35 PELOTAS RS Pelota.

Dezembro de 1999
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- PRINCIPAIS PORTOS FLUVIAIS E LACUSTRES

NUMIItO UNIDADE
DE DENOMINAÇAo DA LOCALIZAÇÃO

OItDEM FEDERACÃO
MeIA DO OIAPOQUE

1 IOfAPOQUE I AP IRIo Olapoque
IACIA AIlAZONICA

2 lAl.TAMlItA I VITORIA 00 lONGU PAo Rlollingu
1 iAlwA AP Rio Amapá Granda
4 IIELlII PA Rio Amazona.
5 I8aOMONTE PA Rlolllngu

• lOCA 00 ACRE Ali RIoPuru•
7 IcAcHoelRA PORTEIRA PA Rio Trombata.
S CALÇOENE AP Rio CaJçoene
I RR Rio Branco
10 lCONtI Ali Rio SoIim6e.
11 IcRuuIRO DO SUL AC Rio Juruil
12 GUAJARA.MIRIII RÓ Rio Mamare
11 HUMAlTA AlI Rio Madeira
14 ITAlTUBA PA Rio TapajOs
15 ITACOATIARA Ali Ria Amazona.1. ANGA PA RloTapajO.
17 .- DO JARI AP Ria Jari
11 IMCAI'A AP Ria Amazona.
1. =0 AlI Rio Negro
20 AP Rio Mazagão
21 IftMlNTIHS AlI Rio Amazana.
22 PORTO VELHO RO Ria Madeira
21 INoIfWtCO AC Ria Acro
24 IANTAHA AP Rio Amazona.
25 SANTAfttIl PA Rio Amazona.
21 ITAllATINGA Ali Rio Solimõe.
27 MLA DO CONDE PA Rio Para

IACIA TOCANTlNIIARAGUAIA

2S AftAGUAlANA I REGISTRO DO ARAGUAIA MTIGO Ria Aragua.a
21 MUANÀ GO Ria Araguaoa
30 lAMA DO GARÇAS GO Ria Aragua.a
31 IAltREIRA OA CRUZ TO Rio Javae. lbraço menor da AraguaIa)
32 icoNcEJÇÃO DO ARAGUAIA PA Ria Araguaia
31 COUTO MAGALHÃEs TO Ria Araguaia
14 IElTltEITO MA Ria Tocantin.
IS IMl'EMTRlZ MA Ria Tocantin.
3S MAM8Á PA- Ria Tocantin.
37
~

TO Ria Tocantin.
31 XAVANTINA MT Ria da. Morte.
31 íAo F~UX DO ARAGUAiA MT Ria Aragueia

/.-4Ó aAo GEMLDO DO ARAGUAIA PA Ria Araguaia
41 TUClMUI PA Rio Tocantin.
42 XAMBIOÀ TO Ria Araguaia

IACIA 00 PARNAIBA

011 FLORIANO PI Ria Parnaoba
44 ~UPE PI Rio Parnaíba

I 46 PAltNAlBA P' Ria Parnatba

i 441 SANTA flLOMENA PI Rio 'arna.ba
47 ~MSlNA PI Rio Parname

Sábado 4 59271



\ ~ÚMERO I UNIDADE !
I DE '. DENOMINAÇÃO DA I LOCALIZAÇÃO
! ORDEM I FEDERACÃO

BACIA DO SÃO FRAN~ISCO

48 IBOTIRAM3 BA Rio Sâo FrancIsco
49 JUAZEIRO BA São Francisco

I 50 PEfROLlNA PE São FrancIsco
51 PIRAPORA MG São Francisco

BACIA 00 PARANÂ

! 52 t~HAVESLANDIA MG Rio Paranalba
53 ITURAMA MG Rio Grande

I
54 IP?RTO B~RRAGEMDE JUPIA MS Rio Paraná
55 .SAO SIN::~O GO Rio Paranaíba

BACIA DO PARAGUAI

~ 56 lCACERES MT Rio Paraguai
I

\
57 I~DÂR'O MS Rio Paraguai

I 58 PORTO MURTINHO MS Rio Paraguai
.. BACIAS DO SUl/SUDESTE

59 ESTRELA RS Rio Taquari I
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.. .. ..
ANEXO V

........ . .

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES
- ~ABACIA/RIO :fRECHO _ai

01tlDoa... IClevelMdlalFoz

Atounio Ncldod. c.atroIFortaIau d. Abuftio
Acr. BI'II....la/foz

1AiAmazon•• la do Rio NatIro/Foz
Envlr. Novo Japio/foz 11
GU._i ~... B.1a d••.•.TrlncladaIFoz "i;I.co SIlo Padro do laólFoz 1?/çi Il)iraIIglllFoz
Japuri ~... 8IltHcourtJFoz 711
J.ri C.O'-lr•••nto Ant6nloIFoz 11
J.v.rl • Boca do Jav.ri-MlrlmlF.oz

.,
Juru. 1T·_aturilolFoz 1.1
Juru.n. Foz do !tio ArlMalConftutncIa com T"1'IrH
LIQ.çilo Hldrovlirl. e ......-M.c.p. Hldrov\ll do M.1'll1O
Mad.ir. POl1D V.lho/Foz 1.
M_" ~doRIoGullllCri

Naaro lçanIl/Foz 1.
Purul .--1 UrbanoIFoz 1.11
1oI1m6e. 8eftjMMm ee-tanUTlIbetlngalConf. Rio Nettro 1.
Tap.lO. ~tne..Ju_ com aT.........".
T.r.u.ci ......actIFoz •T.... PIra. Cac'-lr. d. Ra...lraIDllftflu6ftclII_ ""'--
Xlngu Balo MofttaIFoz

Ar.auala ....... do Garcaa-Araoal'caaoz 1.
Toc.ntln. Cac'-ir. do Laa.lIdoIFoz 1

,.,LiP.....ih. AlIo P.m.ih.S.nta FlIom.nalOELTA

Silo Fr.nci.ca ~I:::':~~~~~, I1lIF-
IIIAC'A Oll
Culab. POl1D C.rcadolFoz
P.r.Ru.1 Cic.r.alFoz do Apa 1.

,"A.ANA

1~Gr.nd. Raor... AQu. V.nn.lhalCDnflu6ncla _ !tio
'gu.çu Silo Jo" doa Plnh.IaIFoz
IJiár.n. Conf.P.r.n.lb.-Gr.nd.lRapreu d.lta.....
P.r.n.lb. Itumbl.r./ConfIutncla com Q Rio GraMa

:~Par.n.pan.m. Foz do ltar.ri/Foz

Uruau.1 B.... de Qu.r.lllr.' •, TOTAL GERAL ,uM!
I
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PR
RS
MS
PE
ES
BA
MA

RI
se
PA
PR
RI
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SP
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se
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SE
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SP
AM
PI

MO
MO

ANEXO VI

SUBSISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

Ao NOMENCLATURA

As aiglas constantas na Relação Descntiva são os Indicadores de Locahdades brasileiras
pwa fins aerol1liuticOS distríbuiLlos em cinco séries. a saber'

I - A seria SBAAlSBZZ é resarvada para Indicar locahdades selVidas por Estação de
ComurllC8ÇOas que ex8CU1em o Serviço Fixo Aeronáutico. em todo o territóClo
I1IICIOIllII.

11 - As sérlls SDAAlSDZZ. SNAAlSNZZ. SSAAlSSZZ e SWAAlSWZZ são reservadas às
localid.des não servid.s por Estação de Comunicações que executem Serviço F,xo
AaronáuIico. Para atribuição dos Indicadores dessas séries são adotados os
HIlUltltes crrtérios:

1) • Série SDAAlSDZZ - destina-se a localidades situadas nos estados do RIO de
J_uo G São Paulo.

2) • S"ia SNAAlSNZZ - destina-se a localidades Situadas nos estados de Alagoas.
Amapá. Bllhia. Ceará. Espírito Santo. Maranhão. Minas Gerais. Pará. Paraiba
Pernambuco. Piaui. Rio Grande do Norte e Sergipe.

3) • S~ie SSAAlSSZZ - destina-se a localidades situadas nos estados de Mato Grosso
do Sul, Par8l1a. Rio Grande do Sul d Santa Catarina

4). Série SWAAlSWZZ • destina-se a localidades sltuaoas nos estados do Acre.
Amazonas. Goiás. Mato Grosso. Rondónia. Roraima. Tocantins. e no Dlstnto
Federal.

42 C~I

43 Cocundante Gusta\'O Kraemer
44 Douradns
45 F_deNorooha
4S Ooiabo""
47 l1IlNs
U IlllpClO1ril

49 IIlcaRl'IIUÍ
50 l."rtille
SI JiilioCc:w
S2 Loadnna
53 MacaC
54 ManboiS5 _

56 MooIcs C1aro5
57 NavcpnIcs
51 ~
59 PaI_
Ql PanpuJha
61 Pamalbo62 _

63 ParolinaS4 _Pebda
6S Pllrlo NacioaaI
6S Pllrlo'-'>
S7 Pol1l>Vclho
68 PrCSldente C'ôl!ltro Pinto
69 PresHkntc João Suas5una
10 Santa Cnu:
71 SanlI Gcno\'cu
72 SaNa Mana
'73 SaMaMana
,. SaMnsDuIllOl1l
75 Sio Gabncl da Coxhoclr:l
76 SIo JoJc dos Campos
77 Tele
71 TetCStna
79 Ubcraba
10 UberlindJa

SBCA
SBBO
SSDO
SBFN
SB\'T
SBIL
SBIZ

SBIR
SBJV
SBJC
SBLO
SBME
SBMA
SBMT
SBMX
SBNF
SBOI
sWPJ
SBBH
SBPB
SBPK
SBPL
SBMN
SBPN
SBPS
SBPV

. SBlP
SBKG
SBSC
SBGO
SBAR
SBSM
SBR!
SBUA
SBS)
SBTF
SBTE
SBUR
SBUl.

Casca\'cl
Base
Dourados .
Fernando de Norcnha
Vitória
1lhéu5
ltnperatnz

Rio de Janeiro
JOIn\'iIIc
Beltm
Londnna
Mataé
Manobâ
SIoPaulo
Montes Claros
Nl\~pntes

~
Palmas
Belo Honzontc
pmulibl
""lotas
PetroIina
Monaus
Porto NICiORlI
PonoSesuro
Pono Velho

I~PcsSO"'

Campma Grandc
'RIo de );1nClrO

Gotllnl3

JArac3Ju
;Santa ~bna
IRK) de };1ncltO

.SaoG:Jbncl d.1 C.achocUI1
1Sào Jose dos (';'lmpos

ITcre
\Teresutl
IL'betab.1
Ubc:rI3n<ha

=='o=~=='

I
A Comissão de Viação e Transporles. em reuniAo

ordinária realizada hoje, aprovou unanimBmente, com substitutivo, o Projeto de
Le. n" 1.176195, as emendas aprasentadas na ComlssAo de nOs. 1. 4. E;l e 14,
aprovou parcialmenta as da nOs. 5. 6, 7, 9, 11 e 13 e reJ8itou as da nOs. 2;3, 10 e
12, nos lermos do parecer do relator.

B. CLASSlFICAÇAo I NOME

A cluIifJC8ção dos aeródromos serli feita pelo Poder ExeculJvo. segundo crllénos que
llVllliem e ftClIlOnem sua importáncla econ6mlca em função das regiões. áreas ou
atividades S8MdlIs peJos mesmos, ressalvados os Interesses da Segurança NaCional

OI nomes dos aeródromos/aeroportos eXistentes só poderão ser modificados quando
hOuver necessidade técnica dessa alteração por ato administrativo do MinistériO da
AaroMut'C8.

In - PARECER DA COMISsAo

fi

ANEXO VI

SUBSISTEMA AEROVIÁRIO NACIONAL ,

RELACÁO DESCRlTl\'A

N' NOMI: DO AI:\lOPOIlTO SIGLA LOCALIDADE'" UNIDADI:
DA

FEDI:RACÁO

I I~ Augu5Io Se\'ero SBm Eduardo Gomes RN
1 l_dellolVi... SBBV Boa Vista RR
3 l~dcBfUl.b. SBBR Brasiba DF
4 1_de Culpo Grande SBCO Campo Gnuldc MS
5 IJlIemal:aoDaICataraw SBFt Foz do IguiÇU PR
& l_deConp1hu SBSP SioPMllo SP
7 _deC...- SBCR Corumbli MS
S l_deClUlI:lrodoSuJ SBCZ Cf\UC1ro do Sul AC
9 I_DoiJdeJuJho SBSV Sak>dor BA
lO 1_Eduardo Gomes SBEO MiruU5 AM
11 '-GoamaP" SBlU' Recife I'E
11 IAIaDIctonI1 HetdHo I,..uz SBFL FIoriInôpoII5 se
IJ r_deM>capo SBMQ Macapi AP
14 1_Morochal CuMa Machado SBSL SIoLUls MA
15 I_Mom:haIRoodoo SBCY Cual>i MT
1& I_PillIoMarons SBFZ F....1eza CE
I' 1_de PonIa PorI SBPI' !'onU PorI MS
IS

1__ PraodcnI<: Médici
5BRB Rio Branco AC

19~ dolUo óc: Janeiro SBQL Rio de JanetlO RI
10' I_RubernBcna SBUG Uruauallna RS
21 1_Salpdofilho SBPA Porto Alcare RS
11 l_de......... SBSN Sularém PA
13 1_deSlo Paulo SBRO SIoPaulo SP
14 t_deTabluoza SBTI Taba1.inp AM
25 I_T_Ncvcs SBCF Belo Horizon\e MO
:16 r_vaJ-dc.c1es SBBE Beltm PA
17 l_deViracopx SBU Camptnas SP
21 AfooooPtu SBCT SIo JoK dos Pinhais PR
19 AlcIolara SNCW Alcântara MA
JO AlIa_ SBAT

AI.. _ MT
31 Al1uliJa SBHT Altaraira PA

32 "'-ina SWON Arapinl TO
33 Bacachcri SBBI Curtia PR
34 BamdoGuçu SBBW Blm. do Garças MT
35 BanoIorMu uzandro SBCP CantpOS RI
36 8IlIc AércI de Santos SBST Samos SP
37 ea- dos Palmares SBMO MaceiO AL
31 Cara.J's SBCJ Parauape!>a, PA
39 CameIti SBCV CII1l\'elas BA
40 Cariri SNQY JuaZClro do Nane CE
41 Carolina SBCI Carolina MA

PartlClparam da votação os seguintes Deputados:
Newton Cardoso - PreSIdente Marcelo Teixeira, Mauro

Lopes e José Carlos Lacerda - Vice-Presi~es. ChicO da Princesa. Cláudio
Cajado. Duilio Pisaneschi, Jairo Azi, Paulo Gouvéa, Philemon Rodrigues. Alberto
Goldman, Alberto SilvB. Moreira Franco, Oocar Andrade, Agnaldo Timóleo.
Ateaste Almeida, AntOnio Jorge. Davi Alves Silva, Francisco Silva. Hugo
Legranh.a, Jovair Arantes, Mário Nagromonte, LeÓllldas C~istio, Paulo Feijó,
Simio Sessim. Cartos Santana. João César, Teime de Souza, o Valadares a
AntOnio BraSil - titulares, e Eliseu Resende. Luiz Braga. E Mirande. Jorge
Wilson e Edson Ezequiel. suplentes. "

Sala da Comissão. em 27 de março d .

{/~~
</~ ON CARDOSO

dante

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

!stabalaca os princlplos e as
diretrizes p.... o SIstema Nacional da
Vlaçlo a di DU1I'as provIcI6nclu.

O CONGRESSO NACIONAL decreta

DAS DISPOSIÇÓES PREl.lMINARES

Art. 1°, O Slslema NaCional de Vlaçáo (SNV) li .constltuido pela

Infra-estrutura VIana e a estrutura operacIonal das dIferentes meK)S qe transporte de
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pessoas e be~.s sob JUOSdlÇão da UnIão dos Estados do Dlstrl(o Federal e dos

MunlClplOS e sera regido pelos pnnciplos e dlretnzes estabelecidas nesta LeI

consoante o a~t 21 inCISO XXI da ConstItuição Federal

Art. 2°, FIcam aprovadas aS relações constantes dos Anexos

desta Lei Que descrevem os elementos fíSICOS da Infra-estrutura viana eXistente e

planejada dos transportes aerovlano, aquavIário ferrovlãno e rodovláno que

passam a cO.....Dor o Sistema Federal de Viação sob JUrisdição aa União atraves

dos Mlnlstenos aa Aeronautlca e das Transportes nas suas resoectlvas áreas de

atuação observaaas também as atribuições do MInistériO da Marinha nos termos

da Lei Complementar n' 69. de 1991

Art. 3'. Os Estados. o DIstrito Federal e os MUnicípios de'ln.rão .

Igualmente. em legislações especificas, os elementos fislCOS da Infra-estrutura.de ~

transportes Que Irào compor os Sistemas Estadual!. MUniCipais de VIação e o

Sistema de Viação do Distnto Federal. de modo a Integra·los com o SIStema

Federal de VIação. para formar o Sistema NaCional de Viação. em consonãncla com

o disposto nesta Lei e demaiS legislações pertinentes.

Dos Principios Gerais

Art. 4'. O Sistema NaCional de Viação objetiva essencialmente

dotar o pais de Infra-estrutura vlána adequada e garantIr a operação raclOnal e

segura dos transportes de pessoas e bens. como Instrumentos de promoção do

desenvolvimento SOCial e econômiCO e de integração nacional

§ 1'· Infra-estrutura viaria adequada é a que propiCIa o

atendimento a demanda, mediante operação racl~n!31 e segura e, sem ferir o

meio-ambiente. torna mínimo o custo total do transporte, aquI entendido como a

soma dos custos dos investimentos, da manutenç!lo e da operação dos sIStemas

§ 2'. Operação racional e segura é a que se caractenza pela

gerência eficiente das vias. dos terminaIs. dos equipamentos e dos veiculas.

objetivando tornar mínimos 05 custos operacionais, e consequentemente os fretes e

as tarifas. e garantir a segurança e a confiabilldade do transporte

Art. 5'. O estabeleCimento da infra-estrutura vlaria e os

procedimentos operacionais serão regidos pelos segUintes princípIos'

I • preservação do meIo-ambiente e redução dos niveis de

poluição sonora e de contamínaçAo atmosférica. do solo e dos recursos hídricos:

/

• • conswvaçAo de energia e reduç60 dOA danos;' SOCIais

dos congestionamenlas de tr6lego;

11. pnoridade para o deslocamenlo da pedestres e o transporte

coletivo de paSHQ8iros, em sua superpoSição com o trans~a individual e a

CirculllÇlo de lIl8I'CIldorias, particularmente nos camas~s.

Al't. ". ~ políticas de fretes, twifas, preços e tributos retativos

ao transporta e SllUS lnSUl1lOS _lia fOfl1!llladas em conformidade com os principios

astabalecidoa nesta Lai e observarAo"o principio fundamental de que os usuário~

devam pagar paios custos doI.-viços que lhes sio prestados, em regime de

eflCi6ncie.

Art. 7". ~ .ssegurada aos usuários do Sistema Nacionat de

VillÇlo libe<d8de de elCOlha na forma de locomoçto, bem como do meto da

transporte mais adequado às suas necauldaçlu.

Art. ... A administrllÇ/io da infr.....trutura viária e a oparllÇlo

doi trlll\SPOll8S _Ao al*'Cidas de forma daacentrllllzacla, promovandO-le sua

transtertnc:ia. lI8llIpr8 que passival, a outras entidades pUblicas, mediante regime

de delagllÇlo, OU • Iniciativa priVllda, medlll'lle regime de ccncessAo, permisslo

OU aulllriDIÇAo, 1lI_1tadaa as IagislaçOes peflinanlas.

DAS DIRETRIZES GERAIS

I) • Relativas à Infra..strutura vlúla

Al't. 9". A implantação da infra-estrutura viária adequada buscarà

o aprovaitamento das vantagens comparativas dos diferentes maios da transporte.

em função da demanda de passageiros, dos fluxos e da naturaza qas cargas.

promevando-se sua inlegrllÇAo fisica a a conjugaçAo de suas operaç6es de forma

I'IICionat e 5eQUfa.

§ l' • No cumprimento do que estabale o capul deste artigo,

buscar·se-á e integraçAo dos diferentes meios de transporte terrestre de massa e a

utilização possivel do transporte hidroviário de passageiros nos grandes centros

urbanos.

I P, Da fOllll8 COOI'denada, respeiladas as respectívas

jurildiçOes, .e UniAo, as Estados, o Distrito Federei e os Municípios darAo

PrIoridade a seus programas de ação e investimentos relacionados com os

COITadores Estratégicos de ElCport8Ç/io a Abasteci/nanto, definidos nesta Lai como

conjuntos de meios e facilidades, técnica e administrativlllllente articulados,

destinados a rasponder com efICiência por fluxos expressivos de bens, entra

origens e deatinos defInidos, de modo a induzir o creteimento de prqduç60, ~

fo<llllacim9nlo do marcado interno e 'maior partiCipaçAo brasileira no mercado

intamacíonal.

Art. '0. O traçado das vias, a IoealizaçAo dos lenminals e as

espeCificaçOes técnicas objeUverlia, auanciatmenle, o 8lendimenlo mais

econ6micc da demanda de transporte, de modo a raduzir e participação dos fretes

e doi custos portuárioa na composiÇAo final dos pIlIÇO$ dos prOdutos de

expo<taçAo 8 de COIlSIJmO Intemo.

Art. 11. A decido de construir novos elementos da infra-estrutura

de transportes, vias ou termlnals, deverá ser precedida da. aleboração de estudo

de viabilidade econOmica, que ravela a prioridade do empreendimento, bem como

da elaboração de projeto técnico que garanta a oparaçAo racional e segura do

transporte.

I" . O estabelecimento das prioridades considerará

precipuamente a conclusAo de obras já inicíadas, mediante avaliação económica

do retomo dos investimenias complamenlares ou marginais.

I p. A COIl$lruÇAO de elemento da infra-estrutura viária que

seja parte integrante de projetas multiuetoriais da intlllllsle llCOIlOmicc ou social

terá sua prioridade definida pala viabilidade dos projetos em que se inserir e leU

cualo coberto paios l'8ctnOS financeiros e a'es destinados.

Al't.12. Os investimentos públicos destinados à construçAo de

novos elemen10s da infra-estrutura viária, além de atender aos requis~os

especificados no artigo anterior, depanderlia de autorizações legislatwas

especificas, confericIM quando da aprovaçAo das leis orçamentárias e de créditos

suplementares.

Art. 13. A UniAo, o Estado, o Distrito Federal ou o Município,

através de IagislaçAo própria, procurará fazer com que os usUárias paguem peJas

despesas de reposiçAo do Ilftim6nio deprecilldo, de eumento.de c:apacidade.

operecioMl 8 de produlividade, de abIOI'çAo de novas tecnologias, bem COlIJ" tJ;1"
rnnllençIo e~ tllI infra.astrulura vláriII existante. reatWldas em regime

de,efici6ncia eccnomicII.

Parágrafo Onlco - ExI:atuMl-H do dísposto nesta artigo as

dMpesu rNIivu á~ de projaloI de lrwlIporte de mana em ....
wbanu a da oulID& projetos 'de ralav'" inlaraue lOCiIIl ou euencia-.s PIO •

HglnI1Ç8 nacional.
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de turismo;

AR. 14. A.;OI*'IIÇio doa dKerentes meios de trWporta Hl'á

e.àcl8, sempre que poalvel, pelIIlniclCiva póvIlde, podendO:

I . estar associada a contratos de concessio que também

envolvam a construção ou o arrendamento e a exploração da infra-estrutura;

\I • correspender a contratos de concessAo, perrniulo ou

autorização para a prestação de sefViços de transporte, Sllffi envol~r

responsabilidade sobre a administração da infra-estrutura.

S1°., Independe de concessão, permissão ou autorizaçAo o

transporte de cargas pelo meio rodovll;rio.

S2" ., Independe de concessão ou permissão o transporte:

I . ao,uaviârlo de passageiros e cargas;

11 ., rodovIário, reahzado per empresas de turismo, com a finalidade

1lI. de passageiros. sob regime de fretamento.

Art. 15. Os valores reais dos fretes e tarifas estipulados nos

contratos de concessão, permissão e autorização deverão garantir serviços

adequados e cobrir os custos da operação racIonal e segura. como definida no li 2"

do art. 4° desta Lei.

§ 10 No cumprlmenlo dos contratos de concessão, permlssio

OU autorização, referidos no Inciso 11 do caput do artigo anterior. buscar-se-á a.

adoção dos menores custos operacionais e o uso da melhor alternativa detr~
de modo a transferir para os usuáriOS os beneficios dos investimentos realiU~ na

infra-estrutura viária. .
S2". Aos prestador..s de serviços de transporte ser.

assegurado o ressarc"'''~·..u. nas parcelas cabíVeiS. das despesas correspondentes

a serviços deficitários, que venham a ser eXigidos pelos poderes públicos.

S3° ., As tarifas dos serviços de transporte InterurbanO,

interestadual e internacional de passageiros terão seus valores máximos fixados

pelo poder coocedente;
§ 40 ., As tarWas dos serviços de transporte urbano de

passageiros terão seus valores fixados pelo peder concedente.

§ 50 ., Sem prejuizo do dispesto no art. 230, § 2", da

Constituição Federal: os aballmentos tarifários e as isenÇÕes de pagamento,

eventualmente concedidos nos serviços de transporte de passageiros, não poderão

influir na tarifa, devendo constituir ônus de quem os imponha ou"'?~

Art. 16. Os valores reais das fretes e tarifas estipulados nos

contralos firmados com concessionários e arrendatários que exploram a

infra-estrutura por eles construida ou arrendada e nela operam os transpertes,

deVerão cobrir os custos da operação, manutenção, repesiçãO do patrimônio e dos

investimentos, de modo a preservar as caracteristicas da infra-estrutura viária

adequada e a operação racional e segura do transporte

SISTEMA FEDERAL DE VIAÇÃO

Art. 17. O SIstema Federal de Viação abrange a malha arterial

básica do Sistema NaCional de Viação, formada por eixos e terminaiS relevantes do

ponto de vista da demanda de transperte, da integração nacional e das conexões

internacional5, Compreende os subsistemas aeroviárío, aquaviário, ferroviário e

rodoviário, com suas respectivas estruturas operaCionais tecnicamente integradas.

Art. 18. O Sistema Federal de Viação objetiva precipuamente:

I ., assegurar a unidade nacional e a integração regiooal;

11 ., promov~r a integração física entre os sistemes viários

estaduais e municipais e com Os sistemas viários dos países limitrofes;

111· inserir-se no contexto mundial dos transportes de bens •

pessoas, sob adequados procedImentos de concessão e aulcltlzação de serviço de

transporie aéreo e de navegação;

IV., respender pelos grandes fiuxos de produção, promovendo a

CIrculação maIs econômica de bens ao longo dos corredores estratégicos de

exportação e abastecimento, tomando-os competitivos no comércio exterior e

contribuindo para a redução dos preços no mercado interno;

V - prorn~r meios e facilidades para o deslocamento de

paSsageiros, no transperte internacional, inter-regional e interestadual.

Art. 19. Compete aos Ministérios da Aeronáutica e dos

Transpcrtes, no ãmbilo das respectivas atribuições, Observadas as atribuições

especificas do Ministério da Marinha, a administração do Sistema Federal da

Viação, compreendendo Seu planejamento, construção, manutenção, operação e

exploração, mediante

I ., atuação direta de órgãos e enlldades que lhes são Vinculados;

11 ., delegação aos Eslados, ao DIStrito Federal e aos MUrllcipios.

ou a outros 6rgãos e entidades do Governo Federal, que atuarão em seu nome;

IJI· concassio, permissão, autorização e arrendamento a

empresas púbhcas e privadas, em. estrita obediênCia à iegisiação federal

pertinente.

S1° As delegaÇÕes serão formalizadas mediante convénios,

sem descaracterizar as prerrogativas e o patrimônio da União.

§ 2" Os Estados, o Distnto Federal e os MunicípIOS poderão

explorar a Infra-estrutura delegada, diretamente ou mediante concessão,

autorização e arrendamento á iniciativa privada, respeitada a legislação federal

§ 3° ., A União poderá aplicar recursos financeiros no Sistema

Feder.al de VIação, qualquer que seja o regime de administração referido no caput

deste artigo, desde que taIS recursos náo se destlrlem a obras e serviços d~

responsabilidade da outra parte. previstos nos instrumentos de delegação,

concessão, autOfização ou arrendamento.

Art. 20. Ficam dispensadas as leiS autorizativas para concessAo

e permissão. pela União, da exploração da Infra-estrutura Viária e da prestaçào de

senriços de tr_porte, observado, em qualquer caso, o que dispõem as Leis n"s.

8.987 e 9.074, de 1995.

Art. 21. As relações descritivas dos elementos físicos que

compõem o Sistema Fadaral de Viação, referidas no ar!. 2°, serão revIstas e

alterades mediante autOflzaçãO legislativa, fundamentada em critérios técnicos e

nos principios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

S1°· ExcepcIonalmente, acessos a próprios da União e

segmentos de corredores estratégicos. como definidos no § 2° do art. 9", poderão

ser incluidos no Sistema Federal de Viação. mediante prévia jusllficativa técnIca e

aprovaçAo per decreto do Poder Executivo.

S2"., Os componentes físicos do Sistema Federal de Viação

ficam subordinados ás espeCificaçõeS e normas técnicas formuladas pelos

Ministérios competentes. sejam quais forem os regimes de administração em que

se enquadrem,

§ 3° • As locahdades interrnedláflas menCionadas nas

relBÇÕes descflllvas das rodoVIas e ferrOVIas planejadas não constItuem pentos

obrigatórios de passagem, mas sIm indica~Óres genéricos de seus traçados. cUJo

estabelecimento definitivo dependerá de estudos técnICOS e econ6mlcos em

CO<ISOlIância com os prlncipios e diretrizes desta Lei

SUBSISTEMA RODOVIARIO FEDERAL

I • Infra-estrutura Rodoviária Federal

Art. 22. Para efeito do cumprImento dos prlnciplos e diretrizes

estabelecidos nesta LeI. a Infra-estrutura rodoviária federal se,,; decomposta elJt'

dua. redes' a Rede Interestadual e InternacIonal de Estradas de Rodagem

RINTER e a Rede Complementar de RodOVias FederaiS

S'0 ., As rodOVias ou trechos de rodOVias Integrantes da

RINTER correspondem aos grandes eixos de Integração Inter-regional.
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Ar!. 32. O Subsi.tema Ferroviírio Federal ...rÍl edministrado pela

União, através do Ministério dos TransPortes, mediant.:

Art. 30. Para garentir 11 continuidade e a qualidade do

atendimento aos usUlirios, a UnilIo poderá prorrogar, pelos mesmo. prazos e

condiç6e. estipulados no pBTágrato único do artigo ant.rior, as permissões de

prel\!lçllo de serviço. de transporte rodoviário de passageiros, alcançadas pelo art.

42 da Lei nD 8,987, de 11195, deSde que r"'lU6rida pelo penniscianário, oI1s8rvade a

n9C9ssidade de assinatura de novo contrato de permissllo que contenha cláusula

de renúncia a eventuais direitos preexi.tentes que contrariem as L.is ~", &.987 e

9.074, de 1995.

Art. 31. A infra-estruture do Subsistema Ferroviário Federal

compreende as VIas férreas, os pálios e term,"ais, as oficinas de manutençllo e

demais elementos fislCOS de propriedade da Rede Ferroviária Federal S. A. 

RFFSA e de outras empresas sob controle societário da Uni60, bem como~

ferroviaS construidas e operadas por empreses públicas e privadas, sob regi7pl

conces.ão pela União.

Parágrafo único· O anexo 11I apr....nta a ralaçAo dascritiva das

ferrOVias eXIStentes e planejadas que intQgram o Subsistema F.rroviírio FedereI.

Parigrafo único • A fiscalização da prestação' dos serviços, pá
competência do Ministério dos Transportes, poderá Ser descentralizadam~~
eeIellraçAo de convl\nios com entidades da administração pública ela Unilo, dos

Estados, do Distmo Federal e dos Municipios.

Ar!. 29. As permissões. autoflzaç6es para pr••1aç6o da aerviços

de Iransporte rodoviário de pauageiros ...rllo outorgadas ou prorrogadas nos

termos desta Lei e da legislação federei pertinent•.

Pll'lIgrafo único • .As permiss6es contratadas a partir elesta Lei

terllo prazo nece.sário á amortizaçllo dos investimentos, limitado e 15 anos,

contado ela data de assinetlKa do contrato, podando ser prorrogado, a critério do

poder concedente, nas condiç6es estabelecidas no cootrato.

prorrogação pelo

contado da data da

SUBSISTEMA FERROVIÁRIO FEDERAL

Parágrafo único - O requerimento de

permiSSIonário dever;! ser apresentado em até um ano,

publicação desta Lei.

I • atuaçllo direta da Rede Ferroviária Federal SA- RFFSA, nas

etapas da construção, manutenção, operação a exploraçllo da malha ferroviária;

11 • delegação aos Estados, Oislrito Federal e Munieipios;

RI· concessllo a empre.a. públicas e privadas para construçlo,

manutençllo, operação e exptoração de farrovias;

r-J. arrendamento a emprelllls públicas a privadas da segmentoa a

instaleç6es de malha ferroviária, associado à sua concessio, pare operaçio,

manutençllo e exploraçllo.

§ 1'· As delegações, as COflC8$s6e. 8 OI arrandlllll8llfOs

releridos neste artiQO far-58-âo em obediência aos dispositivo. desta L.i e da

legislação federei pertinente.

S2" - Os contratos de arrendamento associados à conce.sIIo

de operação ferroviárie restringir-se-lio aos ativos operacionais, definidos como

aquela. Tl9C9ssários á operação racional e segura do transporte.

S3' • O contrato relativo à concessllo referide no inciso 11I-do

capu/ deste artiQO conterá prazo de duração, determinado em .funçllo do perlodo

estimado pera amortização dos investimentos, podendo .... prorrogado, a critério do

poder concedente,

S4". O contrato relativo á concessllo euociade ao

arrendamento, como referido no inciso IV desta artigo, terÍl prazo de cluraçio da

até 30 anos, contado da deta de sua a.sinatura, podendo ser prorrogado no

máximo por igual período, a critírio do poder concedente.

§ 2' . A recella do pedágio serã aplicada no melhoramento,

conservação e segurança da rodovia,em que for cobrado e nos trechos rodOViáriOS

que lhe dão acesso

Art. 25. Para cobnr custos de construção, aumento de

capacidade. restauração e conservação, o Ministério dos Transportes, através do

ONER, poderá conceder a exploração das rodovia~ federaiS à IniCiativa privada,

nos termos das Leis n's 8 987 e 9 074. de 1995

§ l' . A exploração refenda no caput deste arllgo far-se-à

mediante cobrança de pedágio. podendo abranger lambem oulros

empreendimentos e atiVidades comerCiaIS aSSOCiados ao tráfego da rodovia

concedida, desde que tecnicamente aprovados pelo ONER e previstos no editai de

/icllação

/I • Operaçto dos TI'In"pones Rodoviários

§ ,3' • O Anexo I apresenta a relação descTltiva das rodovias

que Inlegram a RINTER. designadas BR-I, e o Anexo 11 relaCiona todas as rodOVIas

federais (RINTER + Rede Complementar)

Art. 23. A RINTER será admInistrada pelo MinlsléTlo dos

Transportes, através do Deparlamenlo Nacional de Estradas de Rodagem-ONER,

podendo a administração de seus segmentos ser delQgada a Estado ou ao Oistrno

Federal. ou concedida à iniCiativa pnvada. nos lermos do art. 19 desta Lei.

Ar!. 28. Cabe à União, através do Ministério dos Transportes,

explorar mediante permissão ou autClrizaÇlio os serviços de Iransporte rodoviário

interestadual e internactonal de pasllllgeiros.

§ 1° a Fica O Poder Executivo autorizado a transferir, mediante

doação, os trechos das rodovras federars Integrantes da Rede Complementar para

os Estados, Oislnlo Federal e Munlcrplos

§ 2' . Até que hala anuéncla do Estado. Distrito Federal ou

Município para a efetivação da respectiva transferênCIa, a União administrará as
."-'

rodovjas da Rede Complementar. preservando as condições técnicas d~/~~

infra-estrutura e assegurando a operação racronal e segura do transporte. (.f'

interestadual e internacional e serão designadas pela nomenclatura BR-\. seguida

de sua numeração especifica.

S2" • As rodovias federais integrantes da Rede Complementar

correspondem às demais rodovias da infra-estrlJtura rodoviária federal e

continuarão designadas pela nomenclatura BR-, sQguida de sua numeração

especifica

Art. 24. As rodOVias federaiS da Rede Complementar serAo

administradas pelo Ministério dos Transportes, através do ONER, preferencialmente

sob a forma de delegação aos ,Esta,dos. Distrito Federal e Municipios, segundo o

principio da descentralização e nos termos do art. 19 desta Lei, até que ocorra a

transferéncia del,nitiva de sua Jurisdrção para os Estados, Distrito Federal e

Municípios.

Art. 26. O Estado. o Olstnto Federal ou o MUnicípIO poderá

explorar a rodovia federal que lhe for delegada, diretamente, medl'!nte cobrança de

pedágio, ou através de conceslJão ã Iniciativa privada, substituIndo neste caso o

DNER, na qualidade de poder concedente, respeItados os dispositivos desta Lei 6

da legrslaçlio federal pertlTlente

Art. 27. Consoante o art, 13 desta Lei. a União. o Estado, o

Dlstnto Federal ou Cl MUnicípIO. alravés de legislação própTia. procurará fazer com

que os usuános paguem pelas despesas de melhoramentos. restauração.

conservação e segurança de sua Infra-estrutura rodOViária, realizadas em regIme de

eficiência econômica.
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Art. 33. Os contratos de concessão • arrendamento conteria

obrigatonamenle cláusulas que assegurem a operaçfio em tráfego múluo, o dlr.ilo,·

de passagem a outros operadores e a prioridade de circulaçlio de tr~ c!p
passageiros. tA

Art. 34. Os valores reais dos fr.l.s estipulados nos contr-'os de

concessão do transporte fe<roviário deveria cobrir os custos da operaçio raclonal e

segura, como definida no § 2' do art. 4", bem como as despesas de conservaçio e

reposição da via permanente, do mat.rial rodanle • demais e'quiparnanlOl,

realizadas em regime de eficiência econômica.

Art. 35. A RFFSA admini.trará l8US ativos nio oparacionaia

situados ao longo das linha. férrea. que arrendar. fiscalizará o cumprimento dOI

contratos de arrendamento.

Art. 36. Fica o Poder Executivo autoriZlldo a doar, a Estado,

Di.trito Federal ou MUTllcipio, desativar ou erradicar trecho. ferroviários de lr8fago

inexpressivo, comprovadamente anli-eeonOmicõs, nllo pasalveis de arrenc:Iarnento

ou concessão e sem relevância no contexto do Si.tema Nacicnat de Víaçio, desde

que demonstrada a .xist6ncia de meio a"emalivo de atendimentO • demanda de

tranIporIe de paslQas • bens.

Art. 37. A Companhia Brasileiril de Tren. Urbanos - CBTU a a
Emp<esa deTr~.. UTbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, tranafMirio

para OI Estadol • Muilicipiol a adminiltração dos transportal ferroviários urbanos

a matropoIiIanos de pallllglliros, çan(orme disposto na Lei TI" B.893, de 3 de agosto

de 1993.

Parágrafo Ilnlco • O. concessionários arrendatários de linhas ou

malhas de RFFSA a as novas sociadadeI aucas_as de CBTU, lIfIl cada Estado ou

Município, referidal na Lei li" B.693, de 1993, cel.brarla acordos ou mantMio OI

.xistentes __ a RFFSA e a CBTU, no que diz raspeito ao tráfago mútuo e _

p1anol de inveltimentos, em áraas comuns, para garantir a continuidade a ao

.xpansio dOI HrViços de transport. ferroviário de passageiros • calSM, na)'

regiOes meIropoIiIanu.

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

Art. 38. O Subsistema Aquaviário Federal 6 COMIituído pala

l*C8la de infra..estrulura aquaviária nacional de intara_ federal, sua lltltutura
op«aclonala_ eltrutura~va.

li" . A infr...trutlKa aqueviária nacional de inleIftN fedltal

I • OI portOl • tanninais ll1lII'itimos, fluviais e lIOUItI'eI =nII8nl8I

do Anexo N delta Lei;

I . O~o de facilidades, instalaçOes e 8IIlNturII deltiNM!.o •
MgUl'ança de navegaçAo aqueviária •• salvaguarde de vide hurnanII no mar, na

àrlllI de reaponlllbilidede do Ministário de Marinha;

•• As vias navegáveil inlllríorel inltgr8nt.s dOI rioe • lIIgOI

federail, constantes do Anexo V desta Lei.

I a- • A estrutura oparaeioneI • OOllIIitullâ pelo ccrtunto de

órgioI, entidades • .mpresas públicas compalanIaI a dOI maioI, lItivid8del a

aarviços nacanáriol • oparaçio e rnarMJtançio lâ infra..strutura aquavlárIe

federal.

'1' . A UIrulurII~ • constnuíde paio CO/lUnIO
de norma, lntlru9llH • procadlman\Ol re\1l1vol1O planajamenlO, desenvolvimento,

oparaçio, elCp/orIIÇio a lIIIrlUlenÇIo di lnfrI.estruttlr aqu.viária nllCional,

emanadoI de autoridade compeIenta.

AR. .. As vi.. JlllV8l.IÁV8is inlafiores conslantes do Plano

NecioneI de VI8ÇIo, eprllYlIdo pale Lei li" 5.917, de 1973, nAo incluídas na

infr8.aIlIullnI do llubIlIlama Aqueviário Feder8I.lIIIIIbafacida no artigo anterior,

~ sob adminislraçio feder8I até que haje anu6ncla dOI Estados em
que se Ioc:IIlizINit. para efetivllÇlo da respectiva tranlf.r6ncia de jurisdiçio.

Art. 40. Compete 10 Minlstél'io dOI TranspÕrt.s, obsarvadu a~

atribuiço5es aspacificas do Ministério da Marii1ha, a admini.traçio do Sub.i~te~

Aquaviário Federal, conforme disposto no art. 19 desta Lei, mediante: ~

I • lItuIIÇIo dnta OU wav6s de ampnIsal"sob controle societário

daUniIo;

• • delagaçio a Estados, Dillrilo Fecleral a Município.;

•• concaaiIo, aulorizaçio ou arrandamenlo a ampresas públicas

a privadas.

Palfognfo I1nlco • Independentemente de forma de

edminisIrIçIo IdVista no Qput deste artigo, a .xploraçio dos portos organizados a

de instaIaç6aI portuárias atenderá 80 dispoato na Lei li" B.630, de 1993.

Art. 41. A autorizaçAo a que se ref.... o § 2" do art. 14 desta Lei,

para OI sarviçoI de tranaporta aquaviário interior ao longo de rios • lagos nio

faderais, ... outorgada pala autoridade estadu8l.

AR. 42. sem prajuiZQ do disposto no § 3" do art. 19 delta L.i, '1
tarifas porlUária cobririo, paio menos, OI cusIOI de oparaçio racional e segura e

.. despaHs de manutençlo e reposiÇio des instalaç6el • equipamentos,

IHIizadaI em regime de efici6ncia econ6mica.

Art. 43. A prestaçAo de serviço de transport. aquaviário ....á

..-cide conforme o dispOIlo no art. 14 delta L.i a na lagislaç60 federal pertinente

e sob regime de alici6nciIlelivre compatiÇio.

Art. 44. As obras de manutençAo, dragagem, linalizaçlo e

baIiDrnanIo das vias navagiveis interiores do Subsistema Aquaviário Federal

8dminislnIcIas diretamanle paio Ministério dOI Transportes s.ria cust.adas com

~ tinancaIros da Unilo.

AR. 41. AI inIervençOel nas vias liquidas natlKais deveria .,..

progI-.nadIl e axaeutadeI de modo a nio impedir a navagaçio -'ual ou futur(yJl;
. f

dependem de 8Ulorizaçio pr6via do Ministério de Marinha. \

IUBlIISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

AR. 41. O SIDiIlllflla Aeroviário FedefaI 6 consütuido pala

paroaIe de Infra-aalrulura .-onáutica naciOnal de inI_ federa', sua eslrutlKa
oparaclonale _ NlnlIIn 16cnic:cH1ormal.

,1.- . Â\nfra~estru\tJra aeronáut\ca naCIonal de Interesse federal

compreende a parcela da Infra-estrutura aeronàutlca, de conformidade com o

.stabelecldo no Titulo 111 da Lei n' 7 565. de 19 de dezembro de 1986. Código

BraSileiro ae AeronáutIca. sob admInistração dIreta ou Indireta da União. através do

MinistériO da Aeronautle3, abrangendo

, .. os aeródromos púb\lcos que atendam ou \lenham a atender ao

tráfego aéreo clvd. regular ou alternativo. doméstiCO e Internacional no país e

aqueles que seJ8m de mteresse para mlegração e segurança nacional.

11 .. o conjunto de faCIlidades, Instalações e estruturas terrestres de

proteção ao vóo e auxiliO à navegação aérea,

\11. o conjunto de aerovlas, âreas terrmnaJs de trafear- aéreo e

demaiS dIVisões do espaço aéreo braSIleirO. necessarlas à cpe'.~':_. regular e

segura do tráf.go aéreo.
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§ 2.-. A estrutura operacional é constituída pelo conjunto de

órgãos, enlldades e empresas públicas componentes do Sistema de AViação Civil e

dos meios. atividades e servIços necessários à operação e manutenção do

Subsistema Aerovláno Federal.

§ 3- • A estrutura técnico-normativa é constltuida pelo conjunto

de normas. Instruçães e procedImentos relativos ao planejamento.

desenvolvimento, operação, exploração e manutenção da infra-estrutura

aeronáutica naciOnal. emanados da autoridade aeronáutica competente.

Art. 47. Os aeroportos componenles do Subsi.tema Aeroviário

Federal, com as siglas que os caracterizam e suas localizações, encontram-s~ "V
relação descnllva conslanle do Anexo VI desta Lei, ~

Art. 48. Compete ao Ministério da Aeronáutica a administraçio do

Subsistema Aeroviário Federal, podendo. no que couber. exercê·la segundo o

disposto no art, 19 desta Lei.

Parigrafo único • Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a

transferir para Estados e Municipios a implantação. a administração. a operação. a

manutenção e a êxploração de aeródromos públicos, madlaote convénio. de

coÓformldade com esta Lei. com a Lei nO 8.399. de 1992. e com a legislação

aeronáutica em vigor,

Art. 49. Compete ao Ministério da Aeronáutica. na qualidade de

poder concedente. outorgar concessões 'lu autorizações para prestação de

SllrviÇOS de transporte aéreo de passageiros e cargas em linhas domesticas e

internaCionais.

Art. 50. Os recursos financeiros necessários á implantação e

manutenção do Subsistema Aeroviário Federal deveréo provir priorilati8mente das

contribuiçõeS dos usuários do transporte aéreo, mediante adequada polilica

tar~ána, cobrança de taxas aeroportuánas e arrendamento das Instalações nAo

operacionaiS dos aeroportos. observadas as LeiS n's1,920. de 1989, e 8399, de

1992,

SISTEMAS DE VIAçAo DO ESTADO,

DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNICípIO

Art. 51. Os Sistemas de Viação dos Estados. do Distrito Federal e

dos Municiplos abrangem os diferenles meios de transporte e conslituem pai celas

do Sistema Naclonai de Viação. com os obJelivos prinCipaiS de:

I • auegurar. respectivamente. a unidade do Estado, do Distrito

Federal e do Municipio;

11 • promover a Integração do Estado e do Distrito. Federal com o

Sistema Federal de Viação e com as unidades da Federação IImitrofes.

111· promover a integraçio do Munlcipio com os Sistemas Federal e

Estadual de Viação e com os municiplos limítrofes;

IV· conectar. respectivamente, a capital do Estado ás sedes dos

Municípios que o Con,poem; a 8llde do Distrito Federal és suas regiões

administrativas e a sede do Município a Seus Distritos;

V· promov... a circulação econômica de bens e proporcionar

meios e facilidades de locomoção colativa de pessou, ao longo de infra-estrutura

viirie ~uada e mediante operação raCional e segura do transporte intll<ll'lunicipal

e urbano,

Art. 52. Os Estados. o Distrito Federal e os Munlcipios definirão,

em legislaç6es próprias, os elementos fisicos da Infra-estrutura viária e os

procedimentos operacionais de seus Sistemas de Viação, segundo os pnncipios e

diratr~s estabelecidos nesta Lei. inclusive quanto às concessões. permissões e

~s de Hl'Viças de transporte.

Art. 53. Para a consecução do pnnclplo de descentralizaçio

preconizado nesta LeL o Estado, o Distrito Federal e o Municipio procurarão

~ sua estrutura administrativa para receber doações de segmentos da

infra-estrutura viiria federal e delegações de obras e serviços que lhes serão

oulllrgadaI pelo Poder Executivo Federal.

DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 54. O Poder Executivo baixará normas báSicas para a

prnlllção de serviços de transporte mediante a expedição de regulamentos que

d*:iplí~:

I - as relações dos conceSSionáriOS, permisslonànos

autorizatários entre si e com os órgãos concedentes;

11.· os encargos dos órgãos concedentes, dos prestadorE:5 C:4.~
• ,1/

serviços e dos usuâríos;

UI· as normas de segurança li serem observadas na prestação dos

serviços;

IV· as sanções por descumprlmento das dISpOSIções vIgentes

Art. 55. Na prestação de serviços de transporte InternaCional

_iio observadas as disposições da presente Lei, os termos das concessões.

permissões e autorizações e os Acordos. Convénlos ou Convenções de que o BraSil

seja signatário.

Art. 56. Esla Lei entra em VIgor na data de sua publicação

Art. 57. Ficam revogadas a Lei n' 5,917, de 10 de setembro de

1973; a Lei nO 6,261. de 14 de novembro de 1975; a Lei n' 6,346, de 6 de Julho de

1976; a Lei nO 6.406, de 21 de março de 1977; a Lei n' 6.504, de 13 de dezembro

a. 1977; a Lei nO 6,555, de 22 de agosto de 1978; a Lei n' 6,574. de 30 de

novembro de 1978; a Lei nO 6,630, de 16 de abril de 1979; a Lei n' 6 648. de 16 de

maio de 1979; a Lei n' 6.671, de 4 de julho de 1979; a Lei n' 6,776. de 30 de abnl

de 1980; a Lei nO 6,933, de 13 de julho de 1981; a Lei n' 6.976, de 14 de dezembro

de 1981; a Leí nO 7,003, de 24 de julho de 1982; a Lei nO 7.436, de 20 de

dezembro de 1985: a Lei n' 7581. de 24 de dezembro de 1986. a lei n' 9 060, de

14 de julho de 1995; a Lei n' 9,078, de 11 de julho de 1995; e demais d~sposlções

em contrério,

Sàla da Comissão. em 27 de m o de 1996,

~-A- ~~-'----~i~dO EWTON CARDOSO
./ Presidente

/' ~~.
Dep~fÔ~E~ENDE

Relator



59280 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANEXOS I E 11
SUBSISTEMA RODOVIÁRIO FEDERAL RINTER 9

REDE·COMPLEMENTAR

a) Nomenclatura

• De acordo com sua orientação geográfica. as rüdovias federais.
pertencentes à RINTER ou à Rede Complementar. são classificadas
nas seguintes categorias:

- Rodovias Radiais: as que partem da Capital Federal. em qualquer
~. para Iigá-Ia à capital estadual ou a pontos periféricos
impõrtantes do Pais;

- Rodovias Longitudinais: as que se orientam na l.llreçao geral norte-sul:

- Rodovias Transversais: as que se orientam na direçao geral
Ieste-oeste;

- Rodovias Diagonais: as que se orientam nas direções gerais
nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste:

- LIgaç6es: as rodovias que, partindo em qualquer direção e não se
~ nas categorias precedentes. liguem pontos importantes
de duas ou mais rodovias federais. ou que permitam o acesso a
inttlllaç6es federais de importtmcia, a pontos de fronteira ou aos
principais portos marftimos, fluviais ou lacustres. terminais ferroviários
OU aeroviários, constantes desta lei.

• A designaçlo de rodovia federal é assim caracterizada:

- O slmbolo inicial "SR-I" - indica rodovia federal pertencente à RINTER
- O slmbolo inicial "SR" indica rodovia federal pertencente à Rede
Complementar

ADs slmbolos "SR" e SR·I" segue-se um numero de três algarismos
usim constituido:

I- o primeiro a",arismo, à esquerda, indica a categoria da rodovia,
sendO:

Oira)-para as radiais;
1 um) - para as longitudinais;
2 dois) - para as transversais:.
3( ) - para as d~onais: e
4(quatro) - para as ligações.

11- Os dois outros alaarismos indicam a posiç;ão da rodovia
r8IIIIivamente à Capital Federal (Srasllia) e aos limItes extremos do
Pais (N, S, L, O, NO, SO, NO e SD)

Quando uma rodoVia da Rede Complementar se transferir para
jurtsdlçlo estadual passa a receber a nomenclatura estadual. C~

Dezembro de 1999
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REDE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM· RlNTlR
RELAÇÃO DESCRITIVA

UNIDADES DA EXTENSÃO
FEDERAÇÃO KM

RODOVIA

BR-l

010

PONTOS DE PASSAGEM

Entr. cI BR 2261230(Estreito) - Açaillndia - BeI6m MAlPA 715

020 Brullia - Posse - 8aJTeil'l5 - Corrente - S. Raimundo Nonato - Picos - DFIGOIBAlPVCE
Fortaleza

1.882

040 Brullia • Tm Marias • Belo Horizonte - 8a'bacena - Juiz de Fora • Tm Rios DF/GOIMOIRJ
• Rio de Janeiro

1.177

OSO Brasilia • Cristalina· Catallo - UberlAndia • Uberaba • Div.MG/SP DF/GOIMG S25

834060

070

Brasília - Anápolis • Goiânia - Rio Verde· Jatai- - Campo Grande (Entr. c/BR DF/GO/MS
163)

I-----+--'~--------------------+------I----_.

Bruma - Barra do Garças - Cuiabá - Cáceres - Front.BruillBollvia DF/GOIMT 1.298
080 Brasília· Uruaçu (Ent. cI BR 153) DF/GO I5I

101 Natal- Joio Pessoa - Recife - Maceió - Aracaju - Alagoinhas -Itabuna - Silo RNIPBIPElAUSEI 2.644
Mateus· Vitória - Campos - Niterói· Rio de Janeiro (Entr. Dr 040/116) BAlESIRJ

101 Garnva • Osório SClRS 565

! ,

116 Fortaleza· Russas - Japribe· Salgueiro· Entr. cI BR 316 CEIPBIPE 646

116 Feira de Santana - Vitória da Conquista - Te6filo Otoni • Mmia6 - Leopoldioa BAlMGIRJISPIPRI 3.413

- Al6m Paraiba • TeresópoIis· Entr. clBR· 493 • Entr.clBR 040 • Rio de Ja- SCIRS

neiro • Barra Mansa • Lorena • Slo Paulo - Registro· Cmihba - Lajes • Porto

Alesre - Pelotas • JaguarIo.

135 SIo Luiz· Peritoró (Entr.clBR 316) MA 229

135 Jenanenha· Bom Jesus· Corratte • Crilta1Jndia do PiauJ- Birreiru PlIBA 830

153 Manbá· Xambioi· Entr. cI BR 22611 S3 (WanderlIndia) • Araguaina • Ou- PAlTO/GOI 3.093
mpi • Cem - Goilnia - ltumbiara • Prata - Frotal • SIo José do Rio Preto • MG/SPIPRlSClRS
Ourinhos • Irati • Unilo da Vitória - Porto Unilo • Erccbim • Passo Fundo

156 Laranjal do Jari - Macapj - Calçoene - Oiapoque • Front.BrasillGlliana AP 784
Francesa

IS8 Araprças • Entr.clBR 364 (Jatal) ao 294

158 Entr.clBR 282 - lral - Cruz Alta - Santa Maria SC/RS 369
163 Santarém - Cachimbo - Cuiabá - Rondonópolis • Campo Grande - Rio Bri- PNMTIMSlPRlSC 3.356

I"ante • Dourados - Gu.lra - Barraclo - Slo Miguel D'Oeste

174 Cáceres • Entr. clBR 364 MT 433

174 Manaus· CaracaraI· Boa Vista· Front.BruillVenezuela AMIRR 1.005
" , ':r ,;j\:jf:\ ;:;.;n\y: ,':,;;'):iL~ ..

"
....:
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222 Fortaleza - Piripiri CEIPI 425

222 Entr. cI DRI35 - Santa" - Entr. cI DR 010 (Açaillndia) MA 433

226 Entr. clBR 010/230 (Estreito) - Entr. clBR 153 (WanderIAndia) MAfI'O 70

230 Cabedelo - Joio Pessoa - Campina Grande - Patos - Cajazeiru - Lavra da PBICEIPIIMAITO/ 4.003
Mangabeira - Picos - Floriano - Pastos Bons - Dalsas - Carolina - Estréito - PAJAM
Marabá - Altarnira - ltaituba - Jacareacanga - Humait6

232 Recife - Arcoverde - Entr.clBR 116 (Salgueiro) - Entr.clBR 316 PE 549
(Pamarnirim)

242 Entr.clBR 116 (Argoim) - Seabra -Ibotirama - Darreiras DA 690

262 Vitória - Realeza - Belo Horizonte - Araxá - Uberaba - Frotal - Entr.cI DR ESlMG 1.129
153

262 Campo Grande - Aquidauana - Corumbá MS 414
277 Paranaguá - Curitiba - SAo Luiz do PunmA - (rati - Relógio -Laranjeiras do

Sul - Cascavel - Foz do 19uaçú PR 721

282 Florianópolis - Lajes - Joaçaba - SIo Miguel D'Oeste - Front.DrasiVAl)entina se 679
(Ponte si Rio PeperigullÇú)

285 Vacaria - Passo Fundo - Santo Ângelo - SIo Borja RS 554

290 Osório - Porto Alegre - SIo Gabriel - Alegrete - Uruguai_ RS 730

~~~:.: .
. . . . '!)j't .< ,::·.,A:.; .< : •.• " .'. ..'.'

304 Natal - Lajes - Mossoró - Aracati - Boqueirlo do Ceário ·RN/CE 412

316 Entr.clBR OIO- Capanema - Peritoró - Teresina - Picos - Pamamirim PAlMAlPUPE 1.479

317 Rio Branco - Xapuri - Brasiléia - Assis Brasil (Front. BrasillPerú) AC 263

319 Manaus - Careiro - Humaitá - Porto Velho AM/RO 866

324 Capim Grosso - Feira de Santana - Salvador BA 265

343 Luiz Correia - Parnaíba - Piripiri - Teresina - Floriano - Jerumenha PI 661

364 Divisa GO/MG - (São Simão) - Jatal- Rondonópolis - Entr.clBR 070 GO/MT 770

364 Entr.clBR 174 - Vilhena - Porto Velho - Abunã - Rio Branco - Sena Madu- MT/RO/AC

reira - Feijó - Cruzeiro do Sul - Mâncio Lima - Front.BrasillPerú 1.944

-
365 Divisa MG/GO - Chaveslândia - Ituiutaba - Enlr.BR 050 (Uberlândia) MG 261

373 Ponta Grossa - Relógio PR 99

376 Garuva - Curitiba - Ponta Grossa SClPR 236

381 Silo Mateus - Entr.clBR 116 (Governador Valadares) - Belo Horizonte - MG/SP 1.171

Betim - Pouso Alegre - Bragança Paulista - 510 Paulo

392 Santa Maria (Entr.clBR 158) - Rio Grande RS 353
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393

401

4Q2

407

425

428

431

IAlém Paraíba - Três Rios - Volta Redonda - Entr.clBR 116

Boa Vista - Nonnandia e acesso a Bonfim (Fronteira BrasiVGuíana)

Entr. clBR 135 - Parnaíba (BR 343) - Granja - Itapipoca - Umirim (BR 222)

Picos - Petrolina - Juazeiro - Capim Grosso

Abona- Guajará-Mírim

Entr.clBR 116 - Lagoa Grande - Entr.clBR 324 (Petrolina)

Entr. clBR 153 - Porto Nacional - Palmas

RJ

RR

MAlPIICE

PIIPFJBA

RO

PE

TO

200

714

549

177

193

139

KM

1.127
2JM7
1.114
1.111
1Aa
1...
",10
1.1~

..--.......
IN..
11'1

114
11.

111

1.
122
1~

1.
113

1M1.
1.

1a

17&

ANEXO 1\

RELAÇÃO DESCRITIVA DAS RODOVIAS 00 SUBSISTEMA ROOOVlÁRIO FEDERAL
R1NTER + REOE COMPLEMENTAR
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ANEXO 111

SISTEMA FERROVIÁRIO FEDERAL

NOMENCLATURA

• De acordo com sua funçáo, as ferrOVias slo classificadas em:

• Tronco: ferroVia que. por sua dlretnz, promove a estruturaçlo do sistema. fUllcial.1do
como elemento de egregação dos trectlos que lhe 110 CClI1lplementarn:

• LigaçAo: ferroVia que liga duas ou mais ferrOVias;

• ~I: ferroVia que une um ponto qualquer a suafe~. a de 1igIçIo, •
illOlade ou 8 outro ramal:

- 11OIada: ferroVia que n60 se liga a qualquer outra ferrovia.

• A c:IeaIgnaçAo da ferroVia do Sistema FerroViário NBClClIl8lé uaim~

• A sigla Inicial, composta de duas letras, Indica a funçIo da ferrovia no aiatIma, Mndo:
FT - Ferrovie Tronco. FL • Ferrovia de LigaçAo. RF • Ramal Ferroví*ío; e FI - FtnDVia
11OIada.

- À sigla inicial, lepareda por um hlfen, Iegue-H um número de trta algariamoa, aIIim
constituído:

I - o primeiro algarismo à esquerda indica a orientJlÇlo~ da MmwIa,
Hndo:

1 (um) - pradomlnantemente longitudinal:
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11 • OI doi. outros a\g8ri1mOl indiCMl a posiçIo rüliva da tImMa, can
'runereçio em oráem crnc:ente~. em orainII. de .... pera ...
fMrDviaIlongitudinail•• de norte pwa sul pWa temwiU trII..~

111 • OI rmMi. ferroviários t6m o mnrno númIro da fwnwia PII'II _ ClCInrM ...
lICr8ICido de um aIQMImo ordinal de ~1IÇIo. pr-.cIidD por O
~ de onienW;Io tem..ClI'igIm de lUMI'IIÇIIo:

P.. u ferrovia longitudiMil: lWIlel m8iI .a nona;
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....,... ANEXOIV "";;.,:.:,, ._-,

SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

PRINCIPAIS PORTOS MARITJMOS
NUIIERO UNIDMlE

In DENOMINAÇÃO DA l~~~

ORDEII FEDERAÇÃO

1 ITAOUI MA 5IIoLuaa

2 I'OHTA DA IIAOEIRA MA 5110 Lula

3 LUllICOftllEA 1'1 1'........

4 CAMOClII cE C_

5 MlJCURII'E CE

iF__

e AREIA BRANCA (T .rm..,.l S.line'ro' RN A...-B_l_'''''
7 NATAL RH Halal

e CAlEOElO 1'11 C_

i RECIFE PE ,,_.
10 IIUAPE PE C_.....-
11 MACEIO "I. M_IÓ

12 \AAACAJU SE AI'Ioe.,..

13 SAL..AOOR IA ---14 IAAATU liA -15 II.HEUI !lA ,......
l' VlTOIIlA "li \IIlilrI8
11 TU~ EII \IIlilrI8
le PRAlAMOlE EII V_

" CAI'UAIA EII VlleVeillll

20 llARRA 00 RIACHO EI "-
21 FOftNO lU c.oF,1o

22 NITEftOt RJ
H_

23 ANGlIA 0011 REIS lU Afttra--24 1110 DE JAIlE'ftO RJ ""'""-21 IEPnlIA lU s--.
21 SÃO 'UAlTIÀO 111' 5110 ......

27 SNlTOI lI' --2. ANTONINA "" -21 "_AOUÀ "" ".........
30 SÃO FRANClICO 00 IUL se 5110"_........

31 ITAJAl se ""I-l
32 l_TUBA se 1--
33 ~ORAHDE lllI ""'0'_
34 Iroowro ALEGlU! lllI -.-......
31 IOElOTAI 111 ..-. .'-'" .
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PRINCIPAIS PORTOI FLUVIAIS E LACUSTRESc
NU.'IID
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2t fvtMATlI«JA I AlI 1:U--21 VII.A 00 COHO! PA --.ACIA TOCANTIHIIIAlIADUAIA

21 , RECllaTROOO_U_ MTIGO Rio"'......
2t AIIUAHÁ ao :::::::30 '-OOGMÇM ao
31 IIAIlIIIIRA DA CIIUZ TO --.....- ..........,32 FDNeElçAo DO AIWIUAIA PA -.........3. COUTO IIAOALHÂEI TO -.........:w "ITMITO MA _T_
U '_TíiIZ MA

_T_
31 - PA _T_
31 *Nle11lA TO

=~-3. NOVA ICAVAHTIHA MT --31 aAo ,ELIIC 00 MACIJAIA MT -........40 SÃO 0l1lAlOO 00 AIIAGUAIA "A -.........41 iTUCUIlUI "A 1-'_
42 lCAIleIOA TO --I_00 .A!lNAIaA

~ LONMlO '" ....-... '" --4' P~ 1'1 --41 ~~ '" =:~,./"I47 1'1 _.,
.w....,. 0.0 a-1Ml1ÀO_O

41

~ '" ér'- \
.. lIA ...,-
10 I't ,.-
11 PlItAP(lltA Ma ...,-

_1I0.AIlAK..

12

ê?=OIMDI~
Ma er-SI Ma --14 !li .-

SI sAolltÜoO ao .-'_1I0._UAI..
=~

MT er-11 !li .--
SI Ma ....-

IACIAI DO IUuaUlIEITI

SI lITMI.A RI I
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SUBSISTEMA AQUAVIÂRIO FEDERAL

VIAS NAVEGAVEIS INTERIORES
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ANEXO VI

IUlllSTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL

Aa íigIu CXlnItMtft na~ Duc:ntwII úo os IndlcaàOrH de Localldlldes ~"lllrlS
... finI~~emcancoUrIIS.' ....

I • A ..,. SBMIIBZZ • raarv-aa ... IndICIIr Ioca~ Ul'VICIN pOr elter;io di
~ que ......... o 8erI/tet) FilIO /I"'r~'" . ". "'" toaa. o temtOno
1Wl:llcnI.

/I • As unes SDAAlSOZZ. SNAAlSNZZ. SSMlSSZZ e SWAAlSW1Z do reHMldu.s
localidades não servldls por Estaçio ae ComunlCaÇ6es que executem ServiçO Fixo
AeronàutICO. Pari atribuição dOS IndICadOres delus séries slo adotados os
legl.untel crJlénol:

1) - Série SOAAlSOZZ • deSllllll-ll • Iocalldades sllU8dU nos eslados dO Rio de
J.,.,ro e Sio Paulo.

2) - ~rie SNAAlSNZZ· destina-se I localidades situaclu nos estadoe de Alagoas,
Amapá, BahlI. CUra. Espirrto santo,~. Minas GeraIS. PR, P8I'lIibll,
Pememtluco. Piauí, Rio Grande dO None I Sergtpl.

3)- Sér'e SSAA/SSZZ • desllna-se I locaIldadllllluIdU nol ellldOs de MIto Grouo
dO Sul. Parana. RIO Grande dO Sul e Santa eatanna.

4) - Sitrll SWAAlSWZZ - destina-se a IOCalldadel IllUadas nOI estados dO Acre.
Amazonas. GOliÍS. Mato Grouo. Ronaontl. Rorallll8. Tocantins. e no OiSlrrtO
FedereI.

B. CLASSIFICAÇAO I NOME

A Classificação aos a.roaromos sera f"1a pelO POder Executivo. segundo trllenos que
avaliem .~ escalonam sua ImponênClI económlca em função das regl6el. àrlal ou
atividades servlaas paiol melmol, resUlv800I os mtlrllHl aa Segurança N8CIClNI1.

O. nomes do. aeroaromollaeroponos eXlslentes só POderio ser modlficadOl quandO
hOuver necelsldaae lécnlca ae... alteração. por ato administrativo ao Mini.ln ~,
AeronautlC8.

ANEXO VI

5WIIITEMA AUOVIÁRJO NACIONAL

ULAçAoDucamvA

JC". :NOME DQ oUllOPOIlTO SIGLA LOCALIDADE UJIIaAIlE.-

DA
FIIIUAtAO

1 I--.-.AllIIMSe.- S8N'J' l!dIInIeao-. M"..
Z.• _ J ....V_ 588Y BaeVI" IIA-" J ---....&de InIiIaa SIlIlIl. BnIIka DF

' .. ,o -----*c-..0tMdt saco C..,oOtMdt MS-
/' 5·, ......... e- S8PI FOI.~ .., .........*c...-.. 58SP 510... SP

"7',*-*e- S8CR COClIllIbli MS
•. l...-de Cruavodo S40I SBCZ Crunuo do Sul AC,
'-DeoIde.hll1oo SSSV 511\.." DA ..
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.176·AI95

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Intemo da Cêma~ doa
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do 018 ,daa
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir ~e 16105196, por Cinco
sessóes, Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1996.

~J.u..d.~~
Maria Linda Magalhães

Secretária

PARECER DA

COMISSÃO DE FlNANCAS E TRIB!!TACÃO

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei n' 1.176, de 1995, en.lmlnhldo pelo Pod.r

Executivo, tem por objetivo estabelecer os prineipios e ai diretrizu p.n o Sistema

Nlcional de Viaflo, .onforme o Irt. 21, XXI, da Coo.tituiçlo.

O Substitutivo do Deputado Eliseu Resende, Iprovldo pell

Comissáo de Vilçlo e Tran.port.., abriga no ....o.laI o .onteúdo do projeto

originário do Poder Executivo quanto ao tratamento da infraestntura viária e

acolhe quase todas as quatorze emendas apresentadas naquela CamÍlIAo.

II - VOTO DO RELATOR

A proposiçlo vem I e.tl Comisslo de Finlnçl. e Trlbut~çlo,

em regime de audiência, nOI termol do art. 140 do Regimento Interno, para análise

de sua adequação orçamentária e financeira, e do mérito da matéri., ante .Q

deferimento do r.querim.nto de O•• 183.

o projeto original, encaminhado pelo Poder Executivo, bem

como o Substitutivo do Deputado Eliseu Resende, aprovado pela Comislio de Viaçio

e Transportes, não contêm dispositivo que contrarie o Plano Plurianual (PPA), a Lei

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que disc:íplinou o orçamento em execuçio ou a

Lei Orçamentária em vigor.

No que se refere especificamente ao PPA, tanto o projeto

inidaJ como o substitutivo adequam-se às eJtratégiu previstas, em eJptciaJ, b de

"descentralização das politicas públicas para Estados e Municipios, setor privado e
organizações não governamentais", como se pode depreender a partir do. artigos 30,

31 e 32 do projeto original ou dos artigos 14, 24, 25, 36, 37 e 48 do !ub.titUlivo.

Ademais, ajustam-se aos objetivos estabelecidos panr o período 1996/99 na área de

transportes.

Considerando a LDO que norteou a elaboraçlo da Lei

Orçamentária de 1996, vale mencionar que o Substitutivo, ao dispor em seu art. 11,

que a decido de construir noVos elementos da iofra-estrutura de transportes deverá

ser precedida de elaboração de estudo de viabilidade econômica, e que a definiçio de

prioridades deverá considerar precipuamente a conclulio de obra. já iniciada.,

guarda conformidade com as diretrizes gerais para a elaboraçio do orçamento,

estabelecidas pela LDO/96.

Tanto o projeto original quanto o substitutivo, Se convertidos

em lei, descreverão, através dali relações constantes dos Anexos, os elementos físicos

da infra.~estrutura viária existente e planejada do. transportei aeroviirio,

aquaviário, ferroviário e rodOViário, que paliaria a compor o Sistema Federal de

Viaçio, sob jurisdição da Uniio, e por esta administrada, compreendendo seu

planejamento, construçiio, manutençio, operaçlo e exploraçio, atnvés de leUI

órgãos competentes.

A redelioiçilo do Siltema Federal de Viaçlo, atravé. da.

referidas relações anexas às duas propoliçÕfl, por si 16, nio importará aumento de

despesa., dado que nlo impli.ará que o. elemento. IlJleo. da infra-estrutura viária

nelas contidos devam, necessariamente, receber retanOI para ft IUI implementaçlo,
reltauraçio ou manutenção, ma. apenai a dem.teaçlo dos elemento. r..icol que

estarAo sob a adminiltraçiio da UniAo.
Nlo exilte, por .on.eguinte, IneompltibUidade di proposi~lo

com a Lei Orçamentária, considerando ainda que OI investimentos do governo

federal em projetos na área de transpDrtu, previstos na Lei Orçament'ria em vigor,

rorlm incluido. nela, observadl I rellçlo d...rltivl ane.1 lIO Plano Naciooal do

Vilção vig.nt., .onforme Lei n' 5.917, de 10 de ••tembro de 1973.

o projeto inicial bem como o su~titutivo nio contêm

di.posilivos quo a.orrelem impa.to•• re.eila ou • despe," públi.l.

Vlle ainda .omentlr algun. di.po.itivo. do Sub.titutivo, qu.,

se aprovados, tenderiam a desonerar as finança. públicas. Em seus artigos 6·,13,27

c 50, .stabeleoe que a. politi... d. frete., llrlfa., preços e tributo. relltivo. ao

Iransporto observarão o prlneipio fundamental de que os u.uárlos devam pagar

pelos sCM'iços que lhes sio prestados, bem como pela manutençio, restauração e

melhoramcntos da infra-estrutura, em regime de efieiência. O art. 44, ao estabelecer

que :15 ohms de manutenção, dragagem, sinalizaçl10 e balizamento dai vias

navegó,'cis interiores adminitradas diretamente pelo Ministério dos Transportes

serio custeadas com recunol financeiros da Unilo, apenas mantém a situaçAo atual,

abrindo, no entanto, a possibi)1dade de reduzir o ônus aOJ cofres públicOJ: DOi casoS

em que se processe a descentralização.

Quanto ao mérito, entendo que a illiciativa governamental

deve m.recer todo o apolo desta CUI, porqullnto ofere.. a oportunidlde d. se

.isl.mltiznr. d. forml Ilualizada e ra.ional, o Sbt.ml Na.ionll de VilÇlo, um do!

!letorts vitai~ de nou. economia.

Do mesmo modo, .umpre reeouh...r o p"'nde esforço

realizndn :,01. Comil.lo de Vlaçlo e Trau.porte para aprimorar o projeto originai,

cujo Sohl'\ i1',:ivo deu..lhe forma mais objetiva e racional.

Apeau deve .er dito q.e, d. toda a matéria examiuldl,

.omonte o Irt. 6" do Substitutivo di CODlwlo de ViaçAo • Transporte- CVT poderia

nr........ dúvida!' qUinto lO seu enquadramlllto ao limpo t.lÚtIeo de eompetiueia

r""imontal desll Comisslo; é qa. o preeeito disp6e qUI "As polltl... de !'rete.,

tn!"ifnl, preços e l.lih.ImI relativos ao transporte e leUl insUIIlOlltrlO formuladas em

•..nformidade coJU os priD.lplos ntabeleddos nnt.l LeI._" Clrifamo.}·-

O.orr. que nilo existe no projeto orlginl~nem no Substitulivo

da CVT, nenhum principio ou preceito que mereça enquarlramento nl lelisl.ç60

tributáril. A nosso ver, a rercr~ncia feito :l .l.ti.hW.o:a no art. 611 é inteiramente

dilpens'vel, além de incorrela, devendo o termo ser retirado do texto proposto,

sabUJo que., por prinripio de dirrito, a lei nio de-yt conter palavrlS ou eJpre.fJõa um

..ateúdo objelivo.

Nesse sentido, estou oferecendo Jubemenda lupreulvl.

De reualtar. ainda. que as referlneia. a frctCL t,riCu c preeDs,

reita. no projelo originai. ao longo do SubslitUlh'o di CVT e no próprio artigo 6'

dote não IlUdem, pnr si s6, \'incul~r a matcria sob ex.ame ao campo temitieo de

competência da CombsAo de Finanças e Tribut=rçio, posto que eSSlI cobnnças nio

'e .ompadecem eom os pressUpOSIO! jnrídi.os earleterlzadore. di espóeie trlbutórl.

tua, Ial .omo r.rerida nl Conslituição Fed.ral (art. 145, 11) e definidl no art. 77 do

Código Tribulário Nlelou/: as.im, quando o fBk. a -l.Uita. o 1LlUll', tlmbém, o

llIIÜ&ÍIl sio eobnados por Corça de mero contrato, consoante OI calOI utahlfleeidOl no

texto legal proposto, os valores IC.; ..... ,,"Igidos nio podem ser definidos dentro do

conceito legal da espécie tributiria tan, enquadrando-se, com maior propriedade, no

,giJJtro "preços púbUeosll
, alheios, port=rnto, ia ár9 "pKifica d••ributlçJo.

Dianre di5lo, voto peJa adequa~io 0llameDt.ri. e IIDanceira

d. Projeto d. Lei n' 1.176, de 1995, bem .omo do Substitutivo adotldo pell

Comiulo de Vla~io • Tran.porte.; no mérito, .ou pela aproveçio do projeto de lei

na forma do Substitutivo di Cominlo de Viaçio • Tran.port. tom a .ubemenda

"""'.

. 7) '!Wv.......l-->
Sala da Com."'o, em- d. d.l996••

/ub/
DeP~CASTRO

Relator
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SUBMENDA OFERECIDA PEL~ RELATOR

Dê-se a seguinte redação ao ano 6°:

Art. 6°. As políticas de fretes, tarifas e preços relativos ao transpone e

seus insumos serão formuladas em conformidade com os principias estabelecidos nesta Lei e

observarilo o principio fundamental de que os usuários devem pagar pelos custos dos serviços

que lhes são prestados, em regime de eficiência.

Sala da Comissão. em 27 de novembro de 1996.

LJQ~, ./
Deputado MANOEL b\STRO

Relator

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comiss!o de Pinanças e Tributllç!o. em reuni!o ordinár

realizada hoje. concluiu. unanimemente. pela adequação financeira

orçamentária do Projeto de Lei n" 1.176/95 e do SUblltitUti'

adotado pela Comisslio de Viaçlio e Transportes e. no mérito. pe

aprovaçlio do Projeto nos termos do Substitutivo da CVT. c

subemenda. nos termos do parecer do relator.

Estiverllm presentes os Senhores Deputados: Delfim Nett
Prellfdente: Fetter Jl1nior. Augusto Viveiroll e Edinho Bs

Vice-Presidentell: José Cllrlos Vieirll. Mllnoel Cllstro. Olrór

Adrillno. Roberto Brllnt. Sllulo Queiroz. Sérgio N"y". Silvio TorrE

Germano Rigotto. Homero Oguido. Max RosenmaMn. Pedro Novai

Basilio Villani. Eujácio Simões. Fernando Torres. Firmo de castr

Nel.on Marchezan. Paulo Mourlio. Yeda Crusius. celso Daniel. Je

Fortunati. Maria da eonceiçlio Tavare.. Fernando Ribas CIlrli. A.

Rebelo. José Lourenço. Rogério Silva. Antonio do Valle. João

Pizzolatti. Nelson Meurer. Arnaldo Madeira e Marcelo Déda.

dezembro de 1996.

SUBIIENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

O6-se a seguinte redaçlio ao art. 6":

Art. 6". Ali poli ticas de fretes. tarifas e preços

relativos ao tranllporte e seu. insumos serlio formuladãs

.. conformidade com os principios estabelecidos nesta

Lei e observarão o principio. fundamental de que os

ulluários develll pagar pelos custos dos serviços que llle8
.10 prestado•• em regime de eficiência.

e~96.

VIVEIROS
em Exercicio

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.176-B/95

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Reso-

luçâo nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura· e divul-

gaçlío na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta-

ção de emendas a partir de 16/03/99, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, nllo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 23 de março de 1999

6/uzu&-I~
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

l-RELATÓRIO

Trata-se de projeto de lei apresentado na legislatura anterior pelo

Poder Executivo (Mensagem n° 1.174/95), no exercicio regular de sua competência

legislativa assegurada em nosso Sistema Jurídico-Constitucional ("caput" do ano 61 da

CF).

Visa a proposição cpigrafada estabelecer os principios e as diretrizes

para o Sistema Nacional de Viação, conforme prevê o inciso XXI do ano 21 da CF.

Na legislatura anterior foi o Projeto distribuído inicialmente à CVT 

Comissão de Viação e Transpones, onde inicialmente foi objeto de 14 (catorze) emendas.

O Projeto foi relatado pelo ilustre Deputado ELlSEU RESENDE, que ofereceu

Substitutivo afinal adotado pela Comissão, aprovandoase as emendas de nOs I, 4, 8 e 14,

aprovando-se parcialmente as de nOs 5, 6, 7, 9, 11 e 13, e rejeitando-se as de nOs 2. 3, 10 e

12.

A seguir foram as propOSlçoes submetidas ao crivo da CFT 

Comissão de Finanças e Tributação, tendo em vista requerimento apresentado pelo

Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. Aquela Comissão votou pela adequação financeira e

orçamentária do Projeto e do Substitutivo adotado pela CVT. adotando quanto ao mérito

este último com subemenda, acompanhando-se o Parecer do Relator. nobre Dep.

MANOEL CASTRO.

Ainda na legislatura anterior foram as proposições distribuidas à esta

CCJR - Comissão de Constituição e lusifça e de Redação. onde foi designado Relator o

nobre Dep. ADHEMAR DE BARROS FILHO. que apresentou e reformulou o Parecer.

que nio chegou entretanto a ser apreciado pela Comissão à época.

Já na presente Legislatura voltam as proposições à esta douta

Comissão, que deverá analisar a constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa das

mesmas, e no prazo previsto para o regime prioritário de tramitação.
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É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Como já ficou assentado, o estabelecimento de princípios e diretrizes

para o Sistema Nacional de Viaçio compete à Uniio nos termos do art. 21, XXI, da Lei

Maior. Compete também à lei federal, em caráter privativo, estabelecer "diretrizes da

politica nacional de transportes" (art. 22, IX, da CF).

Decorre que, não obstante a validade da iniciativa e os eventuais

méritos das proposições, tanto o Projeto principal como o Substitutivo adotado pela CVT 

Comissão de Viação e Transportes, são, em alguns artigos, claramente inconstitucionais.

Com efeito, ambas as proposições deixam transparecer o desrespeito

â forma federativa de Estado adotada no pais. O ar!. 15 do Projeto original diz que os

Estados, o Distrito Federal e o Municipio, aprovando "as relações descritivas dos

componentes fisicos "0' devem rever as mesmas quadricnalmente, "mediante alteração

desta lei". Ora, como poderá a lei estadual ou municipal alterar a lei federal!? Os capitulas

V, VI e VIl do Projeto tratam dos Sistemas de Viaçio dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municipios, o que deve ser objeto de Legislação especifica destes entes politicos,

obedecendo-se evidentemente a legislaçio federal.

Está patente que a vontade do legislador, no art.15 do Projeto

Principal, consolida-se na obrigação de atualizaçio quadrienal do Sistema Nacional de

Viação e na necessidade da conseqüente adequaçio e compatibilizaçio dos Sistemas de

Viação Estadual, Municipal e do Distrito Federal com aquele atualizado. Isso em

decorrência de que tais Sistemas constituem, com o Federal, o SNV. O Substitutivo da

CVT. nos arts. 2°, 30 e 21, § 3D
, dispuseram sobre a matéria, tendo este último suprimido o

prazo quadrienal constante do Projeto Principal, mantendo as regras de revisão, atualização

e compatibilização, escoimando quaisquer conotações de inconstitucionalidades.

Já no que se refere ao transpone por condutos, ínsito no texto do ano

22, do Projeto Principal, presume-se que o legislador objetivou dar um indicativo ao setor

privado interessado no transporte em questão, notadamente quando se tratar do transporte

de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem, em razão do monopólio

da União, ainda mantido e consagrado no art. 177 da Constituiçio Federal, uma vez que

somente o monopólio da Petrobrás é que foi quebrado ao advento da Emenda

Constitucional n' 9, de 1995.

Considerando-se os principios constitucionais da soberania nacional,

da segurança nacional e o interesse coletivo, a exploração direta de atividade econômica

pelo Estado somente dar-se-ia se necessário à esses imperativos, ressalvados os casos

previstos na CF (art. 173); sendo o transporte por meio de conduto, modalidade de

transporte, que poderá ser contratado com empresas estatais ou privadas, observadas as

condições estabelecidas em lei (EC n'9/95); e cabendo â União legislar sobre trânsito e

transporte (ar!. 22, XI), não há óbices à sua figuração no texto, desde que preservadas as

autonomias dos demais entes políticos da Federação, causa porque opinamol por sua

manutenção no texto do PL, incluindo-o, na forma que propomos, como I 3' do art. 14 do

Substitutivo da CVT.

Sorte não coube ao Substitutivo adotado pela CVT, que em seus arts.

13 e 27, autoriza o Estado, o Distrito Federal e o Município a repular o 6nUJ de despesas

~ usuário, referente à reposição do patrirnôIÚo depreciado, aumento de capacidade

operacional e de produtividade, absorçio de novas tecnologias, bem como manutençio e

segurança da infra-estrutura viária existente, realizadas em regime de eflcimcia

ecollÔmica. Ressalte-se que o Sistema Tributário Nacional dilpolto no Capitulo I do Titulo

VI da Carta Magna já exaure a matéria, remetendo à lei complementar, a regulaçio das

limitações constitucionall ao poder de tributar e o eltabelecimento de normas garail em

matéria de legislaçio tribU1ária. Pottanto, inconstituciouais as pretensões, a serem

excluídas do PL., inclusive o parqrato único do art. 13, renumerando-se,

seqüencialmente, os artigos subseqüentes.

O art. 5I e IOgJ. deste Subllitutivo, tratam dos Sistemas de Viação

dOI Estadol, Municipiol e Distrito Federal que é da alçada destes, respeitando-Ie tio

somente alei federal.

Observa-se, no entanto, que nos arts. 5I e segJ. do Substitutivo da

CVT, buscou-se, no escopo, obJeto e espírito do Projeto, definir os objetivos princípaís dOI

Sillemas Estadual, do Distrito Federal e do Municipal, como parcelas do Siltema

Nacional de Viaçio e determinar aos entes politicos componente do Sistema Macro, a

observáncia aos princípios e diretrizes estabelecidos na Lei ora proposta e demail

legislação federal vigente, motivo pelo qual proponho seja alterada a redaçio do art. 52, IIJ

forma que apresentamol, que lhe dará maior solidez e afastará qualquer entendimenlo

distorcido sobre a constitucionalidade de seu texto.

Assim, considerando a necessária revisão dOI dilpositivOl acima

comentados, em que se tenha incorrido a inconstitucionalidade, sugerimos, as inclU!Ões e

exclU!Ões que seguem nesta proposta, com a devida revisão geral dos artigol deste PL

em razão da última reforma administrativa que veio a extinguir Minillérios, com a

conseqüente criação de outros, e da criação e propostas de criação de Agmcias de

Regulaçio de serviços públicos.

Observou-se que na citaçio das unidades federativas, no c:>rpo do

texto do PL, foi observada a mesma leqüáncia consllll!l da Constituição Federal. Título

m, Da Organizaçio Político-Administrativa, notadament~no art.18, dando-Ihe forma e

técnica legi.lativa imaculada.

Ante OI argumentos expostos, voto pela constitucionalidade,

juridicidade e bcatécnica legislativa do PL n' 1.176195. na forma do anexo Subltitutivo.

ÉOVOto.

Sala da Comissão, em

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 1.176. DE

1995

"Eslabeleee OS principies e as dlratrlzas
para o Slslama Nacional da Vlaçio e dá
outras provld6nclu".

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Das Disposições Preliminares

Art. 1° O Sistema Nacional de Viação (SNV) é cÓnsliluldo pela Infra-
'1'

estrutura viária e a estrutura operacional dos diferentes meios de transporte

de pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municlplos, e será regido pelos princlplos e diretrizes estabelecldos nesta Lei,

consoante o art. 21, Inclso XXI, da Conslilulção Federal.

Art. 2" Ficam aprovadas as relações constantes dos Anexos desta Lei,

que descrevem os elementos físicos da Infra-estrutura viária existente e planejada

dOI transportes aeroviário, aquaviário, ferroviário e rodoviário, que passam a

compor o Sistema Federal de Vlaçio, sob jurisdição da Unllo, através dos

Mlnlstérlol e órgios competentes, nas lual respectlvas áraaa de etuaçio, nos

termos da lei Complementar n" 97, da 9 da Junho da 191111.
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Art. 3° Os EStadOl, o DIslrilD Federal e os Munlclpias definlrão iguaJl1'lllnte,

em legislações especificas, OI elementos flslcoa da infra-8S1lUtura de transportei

que irão compor os SIIl8maI EstaduaII e Munlcipall de Viaçio B o SIItema de

Viação do DIstrllo Fedaral, de modo a integl'é-Ios com o Sistema FlllIeIal de

Viação, para fonnar o Sistema Naclonal de Vlaçilo, em conaontncill com o

disposto nesta Lel e damallleglllaç6es pertinentes.

Doa Principias GeraIs

Art. 4° O Sistema Nacional de Viaçio objetiva BlIBnclaImente dotar o pall

de Infra-estrutura vlária adequada e garantir 11 opemçio raclonal e IllgUIII dos

transportes de pessoas e bens, como ínalrumentos de pllllllOÇio do

desenvolvimento social e econ6mlco e de integração naclonal.

§,o Infra.eslnltura Viária adequada é a que propicia o atendlmenlD à

demanda, mediante Opelllção racional e segura e, sem ferir o l1'lllio ambienta,

toma mínimo o custo total do transporte, aqui entendido como a soma dos eustos

dos investimentos, da manutenção e da operação dos Iistamas.

§ 2" Operação racional e segura é a que se caracteriza pela ger6ncia

eficiente das vias, dos tennlnall, dos equipamentos e dOI velculoa, ob)etlYando

tomar minimos OI custos operacionais, e consequentemenle OI freies e es tarifas,

e garantir a eegurança e a conliabllidade do transporte.

Ar!. 5" O estabelecimento da Infra-estrutura vlária e OI procedlmentos

operacIonall serão regidos pelos seguintes principias:

I· preservação do melo ambiente e reduçlo dos nlvell de poIuIçio sonora

e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursol hldricOl;

11 • COIlIllrvação de energia e redução dOI danol lOClail dos

congestionamentos da tráfego;

lU • prioridade para o deslocamento de pedestres e o transporte coletivo de

passageiros, em SUB IL/P9rpolição com o transporte individuaI e a circulação de

mercadorias, particularmente nos centros urbanos.

Art. 6° As poiltlcas de fra!l3s!.!erifas-êP~srelativos ao transporte e seus

Insumos sera.o jQrmuladas· êm conformidade com os principiai estabelecidos

neslál.ei·~bservarão o principio fundamental de que os usuários devem pagar

pelos custos dos servlços que lhes são prestados, em regIme de ellcIêncIa.

Alto 7" É assegurada aos usuários do Sistema Nacional de ViaçIlo

liberdade de escoiha na forma de locomoção, bem como do meio de transporta

mais adequado às suas necessidades.

Art. 8° A administração da infra-estrutura viária e a operação dos

transpones serão exercidas de forma descentralizada, promovendo-se sua

transferência, sempre que possivel , a outras entidades públicas, mediante

regime de delegação, ou à iniciativa privada, mediante regime de concessão,

permissão ou autorização, respeitadas as legislações pertinentes.

Das Diretrizes Gerais

I) - Relativas à infra-estrutura viária

Art. 9" A implantação da infra-estrutura viária adequada buscará o

aproveitamento das vantagens comparativas dos diferentes meios de transporte,

em função da demanda de passageiros, dos fluxos e da natureza das cargas,

promovendo-se sua integração fisica e a conjugação de suas operaçães de forma

racional e segura.

§ 1" - No cumprimento do que estabelece q caput, buscar-se-á a integração

doi diferentes meios de transporte terrestre de massa e a utilização possível do

lnInsporte hlclroviário de passageiros nos granaes centros urbanos.

§ 2" - De forma coordenada. respenadas àS respectivas jurisdiçães. a

Uniio, os Estados, o Distrito Federal e os MunicípiOS darão prioridade a seus

programas de ação e Investimentos relacionados com os Corredores

EslnIlégicos de Exportação e Abastecimento. definidos nesta Lei como conjuntos

de meios e facilidades, técnica e administrativamente articulados. destinados a

responder com eficiência por tluxu> ;'.'1;1 C~"' uc u" u""6. enlre ongens e destinos

definidos, de modo a induzir o crescimento da ~rodução. o fortalecimento do

mercado interno e maior participaçáo braslleua no ,"c..,ado internaCional.

Art. 10 O traçado das vias, a localizaçáo rlos terminaiS e as especificaçães

técnicas objetivarão. essenclalmeme. ~tendimento mais econômico da

demanda de transporte. de modo a redUZir a participação dos fretes e dos

cUltos portuários na composição final dos preços dos produtos de exportação e

de consumo interno.

Art. 11 A decisão de construir novos elementos da infra-estrutura de

transportes, vias ou terminais. deverá ser precedida da elaboração de estudo

de viabilidade econômica, que revele e pnondade do empreendimento, bem como

da elaboração de projeto técnico que garanta a operação racional e segura do

transporte.

§ 1° O estabelecimento das pnondades conSiderará precipuamente a

conclusão de obras já iniciadas, lll~dlante dVdlidçao econômica do retomo dos

Investimentos complementares ou marginais.

§ 2" A construção de elemento da infra-estrutura viária que seja parte

Integrante de projetos multisetoriais de interesse econômico ou social terá sua

prIoridede deftnlda pela viabilidade dos projetos em que se inserir e seu custo

cobeIto pelol recumos financeIros a eles destinados.

Art. 12 Os investimentos públicos destinados à construção de novos

elementoa da infra-estrutura viária. além de atender aos requisitos especificados

no artigO anterior, dependerão de autorizaçães legislativas específicas,

conferidal quando da aprovação das ieis orçamentárias e de créditos

suplementares.

11· Relativas à Operação dos Transportes

Art. 13 A operação dos diferentes meios de transporte será exercida,

sempre que possível, pela inicIativa privada, podendo:

I· estar assocIada a contratos de concessão que também envolvam a

construçio ou o arrendamento 9 a expioração da infra-estrutura;

11 • colT8llpondar a contratos de concessão, permissão ou autorização para

a pfllllaÇio de serviços de transporte. sem envolver responsabilidade sobre a

admlnltlraÇio da infra-estrutura.
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§ 1· Independe de concessão, pennissão ou autorização o transporte de

cargas pelo meio rodoviário,

§ 2" Independe de concessão ou pennissão o transporte:

I. aquaviário de passageiros e cargas;

li, rodoviário, realizado por empresas de turismo, com a finalidade de

turismo;

111. de passageiros, sob regime de fretamento.

Art. 14 Os valores reais dos fretes e tarifas estipulados nos contratos de

concessão, pennissáo e autorização deverão garantir serviços adequados e cobrir

os custos da operação racional e segura, como definida no § 2" do art. 4· desta

Lei.

§ 1· - No cumprimento dos contratos de concessão, pennissão ou

autorização, referidos no inciso 11 do caput do artigo anterior, buscar-se-á a

adoção dos menores custos operacionais e o uso da melhor altamativa de

traçado, de modo a transferir para os usuários os benefícios dos inveslimentos

realizados na infra-estrutura viária.

§ 2· - Aos prestadores de serviços de transporte será assegurado o

ressarcimento, nas parcelas cabíveis, das despesas correspondentes a serviços

deficitários, que venham a ser exigidos pelos poderes públicos.

§ 3· - As tarifas dos serviços de transporte interurbano, Intarestadual e

internacional de passageiros terão seus valores máximos fixados pelo poder

concedente.

§ 4· - As tarifas dos serviços de transporte urbano de passageiros teria

seus valores fixados pelo poder concedente.

§ 5· - Sem prejuízo do disposto no art. 230, § 2", da Constltulção Fedll1ll,

os abatimentos tarifárioa e as isenções de pagamento, eventualmente concedidos

nos serviços de transporte de passageiros, não poderão influir na tarifa, devendo

constltulr Onus de quem os Imponha ou conceda.

Art. 15 Os valores reais dos fretes e terlfas estipulados nos contratos

finnados com concessionários e arrendatários que exploram a infra-estrutura por

eles construlda ou arrendada e nela operam os transportes, devemo cobrir os

custos da operação, manutenção, reposição do patrimOnio e dos investimentos,

de modo a preservar as caracteristic;ls da infra-estrutura viária adequada e a

operaçio racional e segura do transporte.

- SISTEMA FEDERAL DE VIAÇÃO -

Art. 16 O Sistema Federal de Viaçio abrange a malha arterial básica do

Sistema Nacional de Viação, fonnada por eixos e tenninais relevantes do ponto

de viste da demanda de transporte, da integração nacional e das conexões

internacionais. Compreende os subsistemas aeroviário, aquaviário, ferroviário e

rodovíário, com suas respectivas estruturas operacionais tecnicamente

integradas.

Art. 17 O Sistema Federal de Viação objetiva precipuamente:

I - auegul1lr a unidade nacional e a íntegração regional;

II ~ promover a integração física entre os sistemas viários estaduais e

munlclpaia e com os aIltamal vlárioa doi pal_ Hmltrofel;

111 - inserir-se no contexto mundial doi traneporl.M de bani e

pessoas, sob adequados procedimentos de concessão e autorlzaçIo de IIlrvlço

de transporte aáreo e de navegação;

IV - responder pelos grandes fiuxos de produçio, promovendo a clrculaçlo

mais econOmica de bens ao longo dos corredores eltratéglcol de exportsçio e

abastecimento, tomando-os competitivos no comércio exterior e contribuindo para

a raduçio dos preços no mercado intemo;

V - promover meios e facllidades para o deslocamento de paIIlIge/roa, a

nlvel intemacional, inter-regional e interestadual.

Art. 18 c.berá II União, por maio dos "'In/atérioa compatanlN, no

ilmblto du respactlvilS atribuições, a admln/atraç'o do SfaNma Fadara1 da

Wação, compreendendo sau planajamanto, conatruç.o, manutançlo,

oparação a exploração mediante:

I - atuação direta de órgãos e entidades que IhellIo vlncuIIdoI;

11 - delegação aos Estados, ao DiItrilo Fadll'll • 101 Munlcl~, ou a

outros órgãos e entidades do Governo Fad'I1II, qUlllillrlo IITlIIU nome;

111 - concessão, permillio, lUIOI1ZI9Io • .lTIlICIImtnto • .mpraus

públicas e privadas, .m ..trita obadltncla illglalaçio federll perIinInta,

5 1· AI d.legações ••rlo fOrmalizadas medilrie COIlVInlos, sem

daacal1lcterlzar as prerrogatlval. o patrimOnlo da Unlio.

§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Munlclpiol podarão explorar a

Infra-estrutura delegada, diretamen18 ou mediante concessão, autorização e

.arl'8ndamento à Iniciativa privada, lftllIIlteda alagislação federal,

§ 3· A União poderá aplicar recursos financeiros no Sistema Faderaldll

Viaçio, qualquer que seja o regime de administração referido no caput, desde

que tais recursos não se destinem a obras e serviços de responsabllldáde di

outra parte, previstos nos Instrumentos de delegação, concenlo, autorização ou

arrendamento.

Art. 19 Ficam dispensadas as leis autorizativas para concessão e

pennlssão, pela União. da exaloração da infra-estrutura viária e da prefta~ de

serviços de transporte, observado. ~m nualquer caso, o que dlspõeml as Leis

8.987 e 9.074 rle1995.

i
I

Art. 20 As relações descntivas dos elementos fisicos que <\ompóem

o Sistema Federal de Viação relennas IlQ art. 2·. semo revistas e alteradas

mediante autorização Ip.gislatlvn. fllnriarTlP.ntada em critérios técnicos e nos

princípios e diretrizes eslabeler:ldll~ Ii":':<:.t~ I el

i

\
§ 1· Excepcionalmente. aceSS0S a próprios da União e segmentos de

corredores estratégicos. como definidos no § 2° do art. 9·, poderão ser incluidos

no Sistema Federal de Viação. mediante prévia justificativa técnica e aprovação

por decreto do Poder Executivo
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§ 2" Os componentes físicos do Sistema Federal de Viação ficam

subordinados às especificações e normas técnicas formulades pelos Ministérios

comPlltentes. sejam quais forem os regimes de administração em que se

enquadrem.

§ 3' M localidades Intennediárias mencionadas nas relações descrillvas

dltl rodovIal e feIroviaI planejadas I)ão constituem pontos obrigatórios de

pauagem, mal slm IndIcadoIllS genéricos de seus traçados, cujo

8Ilabelecimenlo definitivo dependerá dos estudos técnicos e econOmk:os em

conaonAncia com OI prlnclpios e diretrizes desta Lei.

- SUBSISTEMA RODOVIÁRIO FEDERAL-

I - Infra.eIlrutura Rodoviária Federal

AIt. 21 Para efeito do cumprimento dos princlpios e diretrizes

estabelecidos nesta Lei, a Infra-estrutura rodoviária federal será decompolla em

dual redel: a Rede Interestadual e Intemaciorial de Estradas de Rodagem

RINTER e a Rede Complementar de Rodovias Federais.

§ I" As rodovial ou trechos de rodovias Integrantes da RINTER

corraspondem aos grandes eixos de integração .inter-regional, intere8ladual e

Internacional e seria d&llignadas Pllla nomenclatura BR-I , SEGUIDA DE SUA

NUMERAÇÃO ESPECiFICA.

§ 2" As rodovial federais integrantel da Rede Complementar

correspondem às demais rodovias da infra-estrutura rodoviária federal e

continuaria dalignadas pela nomenclatura BR-, seguida de sua numeração

especifica.

§ 3" O Anexo I.apresenta a Illlação descritiva das rodovias que integram

a RINTER. delignadas BR-I, e o Anexo 11 relaciona todas as rodovias federais

(R1NTER + Rede Complementar).

M. 22 A RINTER será edmlnistrada pelo Ministério doa Transportes,

atraYéa do Oeparlamento Nacional da Estradas de Rodagem-DNER ou outro

6rgio que vier a lhe 8I4l!aUtulr nu alrlbulç6H, podendo a adrnlniatnlçio de

l8\IS aegllllllltos _ dalegada. a Eltado ou ao Distrito Federal, ou concedida •

Inlclativa privada, l10lI termal do art. 18 delta lei.

M. 23 As rodovias federais da ~e Complementar seria admlnillradal

pelo Minlalirlo' doa Tranaportes, atravélldo' DNER, prefalencialmente sob a forma

de delegaçio aos Estados, Distrilo ~ederal e MU,lpioS, segundo o principio da

d&ll*1lralização • nos termal do art. 18~ei, até que ocorra a tranlferêncla

diIIriItiva cí;-~ juriad~Pàia~~, DiltrIto Federal e Munlclpios •

5 1° Fica a Unlio autorizada a transferir, mediante doaçio, OI trechos

das rodovIaa federais Integrantes da Rede Complementar para OI Estados, ao

Diatrtto Fedaral a _ MiJnlclplos.

5 2" "" que haja anu6ncla do Eltado, do DlttrIto Federal ou do

MunIcIplo pará a efallvaÇio da raepeclNa tranafertncla, a UnlIo adminIItrará ai

rodovIaa da Rede Corriplameiitâr, praaarvando ai condf9llH l6cnlcaa de _

~ allll8gUrlndo a opetii;io raclonaI e aagura do lranIpor1lt,

M. 24 Para cobrir custos de construção, aumento da capacidade,

re8lauraçlio e CO/1S8lVação, o Ministério dos Transportes, através do DNER,

poderá conceder a exploração dll8 rodovial federais à iniciativa privada, nos

termos da lei 8.987 e 9.074, de 1995.

§ 1° A exploração referida no Clput deste artigo se fará mediante

cobrança de pedágio, podendo abranger também outros empreendimentos e

atividades comerclais associados 80 tráfego da rodovia concedida. desde que

tecnicamente aprovados pelo DNER e previstos no edital de licitação.

§ 2" A receita do pedágio será aplicada no melhoramento, conservação e

I8lJUrança da rodovia em que for cobrado e nos trechos rodoviários que lhe dão

acesso.

M. 25 O Estado, o Distrito Federal ou o Munlcipio poderá explorar a

rodovia federal que lhe for delegada, diretamente, mediante cobrança de pedágio.

ou atravéI de concasllio à iniciativa privada, substttuindo neste Caso o DNER. na

qualidade de poder concedente, respeitados os disposttivos desta Lei e da

legislação federal pertinente.

11 • OPllraçAo dos Transportes Rodoviários

M.:ze Cabe à UnIllo, através do Ministério dos Transportes, explorar

mediante permluio .ou autorlzação os set'viços da transporte rodoviário

interHtadual • Internacional de pelsegeiroS.

Panlgrafo llnlco - A tllcallzaçio da PI8l!açio dos serviços, da competência

do MInlIl6rlo doa Transporias, poderá ler dascentralizada mediante celebração

de convInIoa com entIdedel da admlnllllraçlio pública da Unii!o, dos Estados, do

DIstrito Federal a doa Munlclpios.

Art. 27 As permissões e autorizações para prestação de serviços de

transporte rodoviário de pasaageiros serão outorgadas ou prorrogadas nos

tennos desta Lei e da legislação federal pertinente.

Parágrafo único - As Pllrmlssões contratadas a pertir desta Lei terão prazo

necessário à amortização dos investimentos, limitado a 15 anos, contado da data

de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado • a critério do poder

concedente, nal condições estabelecidas no contrato.

M. 28 Para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento aos

usuários, a Unlio poderá prorrogar. pelos mesmos prazos e condições

estlpuladol no parágrafo única,dl) artigo anterior, as permissões da plllstação de

IIlllVÍÇOs de tranaporte rodoviário de passageiros, alcançadas pelo art. 42, da Lei

8.111i7, de 1995, desde que ...requerirto pelo permlsllonário, observeda a

IllICIlSIldade de assinatura de novo contrato de Pllrmlsllio que contenha cláusula

de renúncia a eventuais dllllitos preexistentes que contrariem ai Lais 8.987 e

9.074, de 1995;

Parágrafo único - o TIIqUllrimento déi· I'JI-'Clrrogaçio ~'~sslonário

devaIá .... ·apreaantado am.até um"ano, oon1ado.da date da~ desta

Lei. ~ .; ::U~H\~1. :"~ "11*:a2
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• SueSISTEMA FERROVIÁRiO FEDERAL -

Art. 21 A infrI.eIlnIIura do Subtiltema Ferroviário Faderal compreende as

viM férTeu, OI pálIOI e IlIImIn81s, as o/Iclnas de manutenção. 'e demais

~ IIIlc01 clt jlIDPIiedade da Reda F8IIOViárla Federal S. A•• RFFSA e

'., clt outras emprlIIU lOb controllI IOCIelário da Unlio, bem como as ferrovias

CClIIIIrUldM e openIdlll por empl8l8l pllblicas B privadas, sob regime de

CDllC8IIio _ UnlIo.

PlrigIafo llnIco· O 1_ 111 IjlIllHllta 11 I1llaçiCl descritiVa das ferrovias

....... • pllInejedM que lnlegram o Sublilt8ms Ferroviário Faderal.

Art. 30 O SubIlIIems Ferroviário Federal será administrado pela União,

...do MinlIt6rio dOI Traneportes. mediante:

I .1ItueçIod~ da RlIclt Ferroviária Federal S.A.· RFFSA, nas etapas de

COIlIIruÇio, mal'llllençio, operaçio e explomçio da malha ferroviária;

11 '. deleglIçIo _ Estados. 1IO Distrito Federal e aos Municipios;

111 • CDllC8IIio 11 8nlflNSIIS pllblicas e privadas para construção,

lllIIIUlençio, operaçIo e exploraçio de ferrovias;

IV - atrendamenlo a empresas pIlbUcas e privadas de segmentos e

~ da malh8 feIrovl6ria. aUOCilldo à SUll concessão para operação ,

manutençio • exploraçio.

1 1· ,. cIeIegIlç•• as COIlCIIII&ls e os arrendamentos referidos nesle

8I1lgo .. farIo em obedlincia _ dlsposlllvos desta Lei e de legislação faderal

perlInne,

12" OI contrallltI de arJ8lldamento associadoI à concessão da operação

fMovi6riII lMtringh-...lo _ ativos operacionais, definidos como aqueles

nec.II'IIoI. operaçIo lIIClonaI e lllgUIlI do lIlInsporte.

1 3" O contralo nlla1Ivo à conceuio referida no inciso 111 do caput deste

8I1lgo conlerá prazo clt dulllÇio, determinado em função do paríodo estimado

pila amotIlaçio dOI~. Podendo ser prorrogado, a critério do poder

concecIanle.

1". O contralo reIatiYo à conceaaio associada ao arrendamento, como

rwfIrido no lnc:iIo IV. .. prazo de duraçio de até 30 anos, contado da data de

_ MIInalln, podIndo lar J)IllnDQ/Ido no máximo por igual período, a critério do

podIr CiClllC8dente,

Art. 31 OI oontnIIoS de concessio .. e arrendamento conterão

obrigIIoriamerÍle clàuIulaa que assegurem a operação em tráfego mútuo, o

dlIIIlo clt PMNQlIllII ou\IOa operado,". e a prioridade de circulação de trens de

P"·lIIiIOI,

Art. 33 A Rede Ferroviária Federal SIA • RFFSA administrará seus ativos

não operacionais s~uados ao longo das linhas férreas que arrendar e fiscalizará o

cumprimento dos contratos de arrendamento.

Art. 34 Fica a União autorizada a doar ao Estado, ao Distrito Federal ou

ao Municlpio, desativar ou erradicar trechos ferroviários de tráfego inexpressivo,

comprovadamente ant~econõmicos, não passiveis de arrendamento ou

concessão e sem relevância no contexto do Sistema Nacional de Viação, desde

que demonstrada a existência de meio alternativo de atendimento à demanda de

transporte de pessoas e bens.

Art. 35 A Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e a Empresa de

Transportes Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, transferirão para os

Estados e Municlpios a administração dos transportes ferroviários urbanos e

metropolitanos de passageiros, conforme disposto na Lei 8.693 de 3 de agosto de

1993.

Parágrafo único - Os concessionários arrendatários de linhas ou malhas da

RFFSA e as novas sociedades sucessoras da CBTU, em cada Estado ou

Municlpio, referidas na Lei 8.693, de 1993, celebrarão acordos ou manterão os

existentes entre a RFFSA e a CBTU, no Que diz respeit~ ao tráfego mútuo e aos

planos de investimentos, em áreas comuns, para garantir a continuidade e a

expansão dos serviços de transporte ferroviário de póssageiros e cargas, nas

regiões metropolitanas.

- SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL

Art. 36 O Subsistema Aquaviário Federal é constituido pela parcela da

infra-estrutura aquaviária nacional de interesse federal, sua estrutura operacional

e sua estrutura técnico-normativa.

§ 1° A infra-estrutura aquaviária nacional de interesse federal compreende:

I • Os portos e terminais maritimos, fiuviais e lacustres constantes do

Anexo IV;

11 • O conjunto de facilidades, Instalações e estruturas destinado ;~

segurança da navegação aquaviária e á salvaguarda da vida humana ho

mar;

111 - As vias navegáveis interiores integrantes dos rios e lagos federais,

constantes do Anexo V.

§ 2" A estrutura. operacional é constttuida peio conjunto de órgãos,

entidades e empresas públicas competentes, e dos meios, atividades e serviços

necessários à operação e manutenção da infra-estrutura aquaviária faderal.

emal'lad?s da autoridade competente.

Art. .37. As yias.navegáveis Interiores constantB~90 p'l~~ ~!IP.iº!!a! de

Viação, aprovado pele lei 5.917. de 1973. ~o incluld;s n~ Infra-estrutura do

Art. U OI valores rwela dOI fretes eltlpulados nos contratos de concessão

do l/InIpDItI feIrovIjrio cltYIIio cobrir os cuatoa da operação racional e segura

como dtIlnIda no 1 2" do III 4·, bem como. as despesas llll 'IlOn~rvação e

repoIiçIO: da VIa pennanenle;..do rntieríal rodante e damals. equipamentos,

I'IBIzIdaIIlII ragIme clt etIciInclI economlcI.

§ 3°

instruções

.operação,

A estrutura técnico-normativa é constituida pelo conjunto de norma.s,
.,' '1·" -.:'" '-.

e procedimentos relativos ao planejamento, desenvolvimento,

exploração e manutenção da infra·estru~ura .aquaviárja "acionai,
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Subsistema Aquaviário Federal estabelecida no artigo anterior, permaneceria sob

administração federal até que haja anuência dos Estados em que se IocaIi2am

- para efetivação da respectiva lmnsferéncia de jurisdição.

Art. 38 Compete ao Ministério dos Transportes, observadas as atribuições

especifICaS de tMmals Ól'Qãos, a administração do Subsistema Aquaviário

Federal, confolTTl8 disposto no srt. 18 desta Lei, lTIlIdlante:

I - atuaçio direta ou através de empresas sob controle societário da União;

11. delegação a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios;

111 - concessão, autorização ou arrendamento a empresas públicas e

privadas.

Parigrafo único - Independentemente da forma de administração prevista

no caput, a exploração dos portos organizados e de instalações portuârias

atenderá ao dlspoBto na Lei 8.630, de 1993.

11 • o conjunto de facilidades, instalações e estruturas terrestres de

proteçio ao vôo e auxilio li navegação aérea: e

/li. o conjunto de aerovlas, áreas terminais de tráfego aéreo e

demais divisões do espaço aéreo brasileiro, necessárias li operação regular

e .egura do tnlfego aéreo.

§ Z' A estrutura operacional é constitulda pelo conjunto de órgãos,

entldad.. e empresas públicas componentes do Slstama de Aviação Civil e

dos meios, atividades e serviços necessários á operação e manutenção do

Subeistema Aeroviário Federal.

§ 3° A estrutura técnico-normativa é constitulda pelo conjunto de

normas, Instruções e procedimentos relativos ao planejamento,

desenvolvimento, operação, exploração e manutenção da infra-estrutura

aeronáutica nacional, emanados da autoridade aeronáutica competente.

Federal, com as siglas que os caracterizam e suas localizações, encontram

se /UI relação descritiva constante do Anexo VI a esta Lei.

Art. 39 A autorização a que se refere o § 2° do art. 13 desta Lei, para os

serviços de transporte aquaviário interior ao longo de rios e lagos não federais,

será outorgada pela autoridade estadual.

Ar!. 45 Os aeroportos componentes do Subsistema A~roviário

Ar!. 40 Sem prejulzo do dísposto no § 3° do art. 19 desta Lei, as tarifas

portuãrias cobrirão, pelo menos, os custos da operação racional e -segura e as

despesas de manutenção e reposição das instalações e equipamentos, realizadas

em regime de eficiêncta econOmica.

Art. 41 A prestação de serviço de transporte aquaviário será exercida

conforme o disposto no art.13 desta Lei e na legislação federal pertinente e sob

regime de eficiência e livre compe~o.

Ar!. 42 As obras de manutenção, dragagem, sinalização e ballsamento

das vias navegáveis Intariores do Subsistema Aquaviário Federal administradas

diretamente pelo Ministério dos Transportes serão custeadas com racursos

linenceíl'llll da Unilo.

Ar!. 43 As intervenções no corpo d'água natural deverão ser

programadas e executadas de modo a não impedir a navegação atual ou futura. e

dependem de autorização prévia do Ministé~ente.

• SUBSISTEMAA~VIÁRIO FEDERAL·

Art. 44 O suLroviáriO Federal é constituído pela parcela da

Infra..strutJlI'll/~ronáutlcanacional de Interesse federal, sua estrutura
/"

._~B'N"éÍonale sua ..trutura técnlco-normativa.

I 1° A In"....trutura aeronáutica nacional de interesse federal

compreende a parcela da infra..strutura aeronáutica, de conformidade com

o ..tabelecldo no T/tQ1o 111 da lei 1'1° 7.565, de 19 de dezembro de 1986,

C6cllgo Brasileiro de Aeronáutica, sob administração direta ou indireta da

Unlio, através do Ministério competanta, abrangendo:

I • os aer6clromos públicos que atandam ou venham a atender ao

tráfllgo aéreo civil, regular ou alternativo, doméstico e internaclon;,1 no pais

e aqueles que sejam de intaresse para Integração e segurança nacional;

Art. 46 Caberá li União, por intermedio do Ministério competente, a

administração do Subsistema Aeroviário Federal, podendo, no que couber,

exercl-la segundo o disposto no art. 18 desta Lei.

Panlgrafo único - Fica autorizada a transferéncia para Estados e

Municlplos da Implantação, administraçáo, operação, manutenção e

exploração de aer6clromos públicos, mediante convénio, de conformidade

com esta Lal, a Lai n° 8.399, de 1992 e a legislação aeronáutica em vigor.

Art. 47 Ao Poder concedente, assim definido em lei, compete

outorgar concessões ou autorizações para prestação de serviços de

transporte aéreo de passageiros e cargas em linhas domésticas e

Intamacionals.

Ar!. 46 Os recursoa financeiros necessários li Implantação e

manutanção do Subslstama Aeroviário Federal deveria provir

prioritariamente das contribuições dos usuários do transporte aéreo,

medlanta adequada politlca tarifária, cobrança de taxas aeroportuárias e

arrendamento das Instalaç6es nlo operacionais dos aeroportos, observadas'

as Lals n" 7.920, de 1989 e 8.399, de 1992.

SiSTEMAS DE VIACÃO DO ESTADO,

DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNIC[PIO

Ar!. 49 Os Sistemas de Viação dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municfpios abrangem os diferentes meios de transporte e constituem percelas do

Sistema Nacional de Viação, com os objetivos principais de:

I - aSlegurar, respectivamente, a unidade do Estado, do Distrito Federal e

do Municlpio;

11 • promover a integr:açio do Estado e do Distrito Federal com o Sistema

Federal de Viação e com ai unidades da Federação Iimitrofes:

111 - piomover a integração do Munlclplo com os Slstemal Federal e

Estadual de VIação e com os municiplol IImilro(es; ."_ "
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IV • conecIat, I'8spectivamenle, a capital do Eltsdo às sedes dos

Munlclplos que o compõem; a lIIlde do Distrito Fedeml às SUBI regiões

administrativas e a lIIlde do\1uniclPIo alOUS Distritos.

V • promover a clrculllÇio econ6mlca de bens e proporcionar meios e

facilidades de locomoção colellva de pessoas, ao longo de infra-estrutura viária

adequada e mediante operação raclonal e segura do transporte intennunicipal e

urbollO.

AIt. fIO Os e.,.,.,., o m.trIto Fet:MraI • os Munlclpios detfnfrio, em

lagIa/aç6u ptÓfNfU, os aIamentos- tfs/cos da /nfra-utrutunl viNil e os

procedImentoe opeRClonll1a de nua Slalemu de 1/JeçIo, aegundo os

pI1ncfpios e dJIetr1zN estabelecidos nesta LeI • demala Itglalaçio federal,

notadamente qwnto ia -ilN, ".,.""..6N e aufOttzeç6u de aSlVlços

de nnapane.

Art. 51 Pam consecuçio do principio de dlIscentrallzaçio preconizado

nesta Lei, o Estado, o Distrito Federal e o Munlc/plo pt'OCUIlIrio adequar sue

estrutura administrativa pera receber doações de S8glll8nlos da infrlI-estrutura

viária federal e delegações de obras e serviços que lhe serlío outorgadas pelo

Poder Executivo Federal.

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 52 Norrnu búlcu de admlnllltraçio para PlUtaçiD de aervlços

da transporta serio expedldu mediante regulamantos que disciplinem:

I- as relações dos conceasionários, pennlaslonárlos e autorizatários

entra si e com os órgãos concedentes;

11 • os encargos dos 6rglios concedentes, dos prestadores de serviços e

dos usuários;

111 • as lIOnnas de segurança a serem observadas na prestação dos

serviços;

IV· as unções pordeacumprimenlo das disposições v/gantes.

Art. 53 Na prestação de serviços de transporia internacional serio

observadas as disposições da presente Lei, os tennos das concessões,
pennlssões e autorizações e os Acordos, Convênios ou Convanç1íes em que o

Brasil seja signatário.

Art. 54 Esta Lei entra em vigor na data de sua publlçação.

Art. 55 Ficam revogadas a Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973; a
Lei nO 6.261, de 14 de novambro de 1975; a Lei no 6.346, de 6 de julho de 1976;
a Lei nO 6.406, de 21 de março de 1977; a Lei nO 6.504, de 13 de dezembro de..

1977; a Lei nO 6.555, de 22 de agosto de 1976; a Lei no 6.574, de 30 de
novembro de 1978; a Lei no 6.630, de 16 de abrlI de 1979; a Lei nO 6.648, de 16
de maio de 1979; a Lei nO 6.671, de 4 de julho da 1979; a Lei nO 6.776, de 30 de
abril de 1980; a Lei nO 6.933, de 13 de julho de 1981; a Lei nO 6.976, de 14 de
dezembro de 1981; a Lei nO 7.003, de 24 de julho de 1982; a Lei nO 7.436, de
20 de dezembro de 1985; a Lei nO 7.581, de 24 de dezembro de 1986; a'lei nO

., 9.060, de 14 de julho de 1995; e a Lei nO 9.078, de 11 de julho de 1995. '.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.176-8195

N~ termos do art. 119, clffJUt, "do Regimento

Interno da Clmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da RnoluçiO nO

10191, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do

Dia do ComiuÕlJ8,.prazo para aprasentação de emendas a partir de 15109199,

por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao

substitutivo.
Sala da Comissã~ em 21 de. setembro de 1999.

/I.' /"
0Êi!t.,~i2JHr

SÉRGIO SAMPAIO CONTREÍRAS DE ALMEIDA

Secretário

JII- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidad,e e técnica legislativa, com substitutiVO. do
Projeto de Lei nO 1.I76-B/95, do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes e da Subemenda da Comissão de Finanças e Tributação, nos
tennos do parecer do Relator, Deputado José Roberto Batochio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José
Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Paulo Magalhães,
Robson Tuma, Iédio Rosa, Júlio Delgado, José Índio, Mendes Ribeiro Filho,
Osmar Serraglio, Renato Vianna, André Benassi, Jutahy Júnior, Léo
Alcântara, Moroni Torgan, Nelson Otoch, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra.
Geraldo Magela, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir Pires, Ary Kara,
Augusto Farias, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz Antônio Fleury, Fernando
Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,
Cláudio Cajado, José Ronaldo, Antônio do Valle, Themistocles Sampaio, Max
Rosenmann, Jair Bolsonaro e Luiz Fernando.

Sala da Comi~s ~, e 23 de novernbJOlde 19?9

. ~7 '7;1/ '~'-/'
ado ANTÔNIO eM S KONBER-RElS

e!lte em ex

PROJETO DE LEI NQ 1.176, DE 1995

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

i
"Estabelece os princípios e as diretrizes

para o Sistema Nacional de Viação e dá
outras providências".

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Das Disposições Preliminares

Art. 1° O Sistema Nacional de Viação (SNV) é constltuido pela infra

estrutura viária e a estrutura operacional dos diferentes meios de transporte

de pessoas e bens, sob jurisdiÇão da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Munlcipios, e será regido pelos princípios e diretnzes estabelecidos nesta Lei,

consoante o art. 21, Inciso XXI, da Constituição Federal.

Art. 2° Ficam aprovadas as relações constantes dos Anexos desta Lei,

que descrevem os elementos lisicos da Infra-estrutura viária existente e planejada

dos transportes aeroviário, aquaviário, ferroviário e rodoviário, que passam a

compor o Sistema Federal de Viação, sob jurisdição da União. através dos

Ministérios e órgãos competentes, nas suas respectivas áreas de atuação, nos

termos da Lei Complementar nO 97, de 9 de junho de 1999.
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, AII·3" c:"~' (l DiItrilo Fede~ e QS Muni<;ípioa defmirão Igualmente,

em~ esPeclftcM. (li tlIementcls fralcos da infra-esttulura de transportes

ClIIlt Irio c:orripor CII 6litemn ~Uais • Munil;lpais de ViaçiQ e Q Sistema de

ViIIc;Io dO DiIttitQ Fedtl'll:. de rnoe;\Q,' 1nteQrj.~s CQI1l (l Sistema Federal de

VlaçiQ; pa/'lj folmat o S'-lema ~nal de VilIção. em conlOnancla com o

dia(lQStO I'NIsta Lei e demais '-lIillaçõe. IllIrtfllel1to&.

[)(lI PtInclplQS Gerais

Art. ". O Sistema Nac:lonal de VillçiO objetiva essencialmente dotar o pais

de infra-estrutura VIárIa lIdequlld8l' e garantir a, operação racional e segura dos

transportes, 08 pe$llO'S e· bens, como instrumentos de promoção do

desenvolvimento ~oeiaJ e eCOllÕmlco e de Integração nackmal.

fi l' lnfra-esttulurá vijria adequada é a qll8 propicia o atendimento á

demanda, medillnte operllçio racional e segura e, sem ferir o meio ambiente.

toma mlnimo o eu;to10~1 do lnlnsporte, aqui entendido como a soma dos custos

dQS lnvest;nu,ntos, da m.nutenção e da operação dos sistemas.

. § 2" ,O~~,*, racional e segura é a que se caracteriza pela gerência

e.flcienkl .d",s VII#I. aos terminais. dos equipamentos e dos velculos, objetivando
, ,

tomar mí~os o. cvstos opollracíonaís, e conaequentemente OI fretes e as tarifas,

e garantjr a,~e!lunW;a e a conflabilidade dQ transporte.

Art 5° O· es!allelfÍl;jmltnlQ d;l ·infra-e",nitura viária e os procedimentos

operacjon~s serllo rngldos pelos seguintes -princlpios;

.t. prel'8lVllçáo do meio lI!Jlbiente e redução dos niveis de poluição sonora

e de ~OI1~rninaç.ãQatmosférica. do SOl\! 11 dos recursO$ hidri\:o$;

11 • COfl$elVaçãQ de _rgla e redução dos danos sociais dos

~~detrJfega;

111- /lIlOridlIde pq o~to dI! ped!l$tres ti o transporte coletivo de

llllQllgfiloa.e", 1l.1li &úlllI/llOp com o transporte Individual e a circulação de

~!l.~'\i~al\Os.
/

.Art,·~ ,.~ POIr~ de freies, tarifas e preços relativos ao transporte e seus

,intll.lÍIQs •• rQriTH.li~.. fim conformidade com os principias estabelecidos

., nesta Lelll p~ervarioo prjoojpio fundamental d,e que os usuários devem pagar

pe!oS'custos<dQS ~elViço~ que'lhes são prestados, em regime de eficiéncia.

Art, 7" É assliguradll aos U$uários do Sistema Nacional de Viação

1ib8t'ilade de e&éollia na forma de locomoção, bem como do meio de transporte

mais il9ttquado ás sUas necllssidades.

Art. 8~ , A administração da infra-estIUll,1ra viária e a operação dos

transportes se!'ão exercidas d~ fonna descentrali2ada, promovendo-se sua

transferência, .sempre que poss.ível , a outras entidades públicas, mediante

regime de delegação, ou à iniciativa privada. mediante regime de concessão,

permissão ou autori~ão. respeitadas as legislações peninentes.

Das Diretrizes Gerais

I) - fl!,!!lativll; à infra-estrutura viária

M. 9" "Implantação lia infra·estnJlura viária adequada buscará o

,apl'Dveitamenlíl da. v<int"lWns comparativas dos diferentes meios de transporte,

em função da demanda de passageiros, dos fiuxos e da natureza das cargas,

promovendo-se sua integração física e a conjugação de suas operações de forma

racional e segura.

§ 1° - No cumprimento do que estabelece o caput, buscar-se-á a integraçio

dos diferentes meios de transporte terrestre de massa e a utilização po$Slval do

lnlnsporte hidrovlário de passageiros nos grandes centros urbanos.

§ 2" - De forma coordenada, respeitadas as respectlvas Jurisdições. a

União, os Eslados, o Distrito Federal e os Municlplos daria prioridade a seus

programas de ação e investimentos relacionados com os Corredores

EstratégiCOS de Exportação e Abastecimento, definidos nesta Lei como conjuntos

de meios e facilidades, técnica e administrativamente articulados, destinados a

responder com efiCiência por fiuxos expressIvos de bens, entre origens e destinos

definidos, de modo a induzir o crescimento da produção, o fortalecimento do

mercado interno e maior partiCIpação brasileira no mercado internacional.

Art. 10 O traçado das vias, a localização dos terminais e as especificações

técnicas objetivarão, essencialmente. o atendimento mais econômico da

demanda de transporte. de modo a reduzir a participação dos fretes e dos

custos portuários na composição final dos preços dos produtos de exportação e

de consumo interno.

Art. 11 A deCIsão de construir novos elementos da infra-estrutura de

transportes, vias ou terminais, deverá ser precedida da elaboração de estudo

de viabilidade econômica. que revele a prioridade do empreendimento. bem como

da elaboração de projeto têcnico que garanta a operação racional e segura do

transporte.

§ 1° O estabeleCImento das prioridades considerarâ precipuamente a

conclusão de obras já iniciadas, mediante avaliação econômica do retomo dos

investimentos complementares ou marginais.

§ 2· A construção de elemento da infra-estrutura viária que seja parte

integrante de projetos muijisetoriais de interesse econômico ou social terâ sua

prioridade definida pela viabilidade dos projetos em que se Inserir e seu custo

coberto pelos recursos financeiros a eles destinados.

Art. 12 Os Investimentos públicos destinados à construçio de novos

elementos da infra-estrutura viária, além de atender aos requisitos especificados

no artigo anterior, dependerão de autorizações legislativas especificas,

conferidas quando da aprovação das leis orçamentárias e de créditos

suplementares.

Il - Relativas à Operação dos Transportes

Art. 13 A operação dos diferentes meios de transporte será exercida,

sempre que possivel, peia iniciativa privada, podendo:

I· estar associada a contratos de concessão que também envol9am a

construção ou o arrendamento e e exploração da infra-esttutura;

11 - corresponder a contratos de concessão, permissão ou autorizaçio para

a prestação de serviços de transporte, sem envolver responsabilidade sobra a

administração da Infra-estnJlura.
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5 1° Independe de concesaáo. permissão ou autorização o transporte de

cargas paio meio rodoviário.

52" Independe de concellio ou parmlllio o tranlPOrle:

I. aq~viário de P8llBgelros e carges;

11: rodoviário. realizado por empresas de turismo. com a finalidade de

turilmo;

111. de pauagelros, sob regime de fretamento.

Alto 14 Os valoras re81s dos fretes e tarifas ealipulados nos contratos de

~1Iio. permisUo e autorizaçio deverão garantir serviçOs adequados e cobrir

os custos da oparaçlo racional e segura. como definida no § 2° do art. 4° desta

Lei.

§ 1°· No cumprimento dos contratos de concessão, permissão ou

aUlorizaçio, referidos no inciso 11 do caput do artigo anterior, buscar·se-á a

adoçio dos menores custos operacionais e o uso da melhor altemativa de

traçado. de modo a transferir para os usuários os benefícios dos investimentos

realizados na infra-estrutura viária.

§ 2" • Aos prestadores de serviçOS de transporte será assegurado o

rassarcimllnto. nas parcelas cablveis. das despesas correspondentes a serviços

detlcltárlos, que vllflham a ser exigidos pelos poderes públicos.

§ 3° - As tarifas dos serviçOS de transporte interurbano, interestadual e

Internacional de passa(jeiros terão seus valores máximos fixados pelo poder

concedente.

Alto 17 O Sistema Federal de Viaçlio objetiva precipuamente:

I • assegurar a unidade nacional e a integração regional;

11 - promover a Integração física entra os sistemas viários estaduais e

municipais e com os sistemas viários dos peles Iimllrofes;

111· Inserir-se no contexto mundial dos transportes de bens e

pessoas, sob adequados procedimentos de concessão e autorização de serviçO

de transporte aénao e de nav811açio;

IV· responder pelos grandes fluxos de Produção, promovendo a circulação

mais econômica de bens ao longo dos corredores estratégicos de exportação e

abastecimento, tomando-os competitivos no comércio exterior e contribuindo para

a redução dos preçOs no mercado interno;

V· promover meios e facilidades para o deslocamento de passageiros, a

nlvel internacional, inter-regional e interestadual.

Art. 18 Caberá j União, por meio dos Ministérios competentes, no

âmbito das respectivas atribuições. a administração do Sistema Federai de .

Viação, compreendendo seu planejamento, construção, manutenção.

operação e expioração mediante:

I - atuação direta de órgãos e entidades que lhes são vinculados;

11 • delegação aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios, ou a

outros órgãos e entidades do Governo Federal, que atuarão em seu nome:

IIJ - concessão, permissão, autorização e arrendamento a empresas

públicas e privadas, em estrita obedi!ncia à legislação federal pertinente.

§ 1° As delegações serão formalizadas mediante convênios. sem

descaracterizar as prerrogativas e o patrimônio da União.

8.987 e 9.074 de 1995

permissão, pela União. da exploração da infra-estrutura viária e da prestação de

serviços de transporte. observado. em qualquer caso, o que dispõem as Leis

§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderão explorar a

infra-estrutura delegada, diretamente ou mediante concessão, autorização e

arrendamento à Iniciativa privada, respeitada a legislação federal.

§ 3° A União poderà aplicar recursos financeiros no Sistema Federal de

Viação, qualquer que seja o regime de administração referido no capul. desde

que tais recursos não se destinem a obras e serviços de responsabilidade da

outra parte. previstos nos instrumentos de delegação, concessão. autorização ou

arrendamento.

§ "0 . As tarifas dos serviços de transporte urbano de passageiros terão

seus valores lixados pelo poder concedente.

55"· sem prejufzo do disposto no art. 230. § 2". da Constituição Federal,

OI abatimentos tarifários e as Isenções de pagamento, eventualmente concedidos

nos serviços de transporte de passa(jelros. não poderão Infiulr na tarifa, devendo

constituir Onus de quem os Imponha ou conceda.

Art. 15 Os valores reais dos fretes e tarifas estipulados nos contratos

firmados com concessionários e arrendatários que exploram a infra-estrutura por

eles conlllrulda ou arrendada e nela operam os transportes. deverão cobrir os

custos da operação, manutenção. reposição do patrimõnio e dos investimentos.

de modo a preservar as características da infra-estrutura viária adequada e a

operaçio racional e segura do transporte.

Art. 19 Ficam dispensadas as leis autorizativas para concessão e

- SISTEMA FEDERf'L DE VIAçÃO·

Art. 18 O Sistema Federal da Viação abrange a malha arterial bástca do

Sistema Nacional d. Viaçio, formada por eixos e terminais relevantes do ponto

de vista da demanda de transporte, da integração nacional e das conexões

Intemacionais. Compreende os subsistemas aeroviário. aquaviário, ferroviário e

rodoviário, com suas respectivas estruturas operacionais tecnicamente

integradas.

Art. 20 As relações descntlvas dos elementos fisicos que compõem

o Sistema Federal de Viação, ,efendas no art. 2°, serão revistas e alteradas

mediante autorização legislativa, fundamentada em critérios técnicos e nos

pnncipios e dlretnzes estabeleCidos nesta Lei.

§ 1° ExcepCionalmente. acessos a própnos da União e segmentos de

corredores estratégicas. como definidos no § 2° do art. 9°. poderão ser incluidos

no Sistema Federal de Viação, medrante prévia justificativa técnica e aprovação

por decreto do Poder Executivo.
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§ 2° Os componentes fíSICOS do Sistema Federal de Viação ficam

subordinados ás especificações e normas técnicas formuladas pelos Ministérios

competentes, sejam quais forem os regimes de administração em que se

enquadrem.

§ 3° As localidades intermediárias mencionadas nas relações descritivas

das rodovias e ferrovias planejadas não constituem pontos obrigatórios de

passagem, mas sim indicadores genéricos de seus traçados, cujo

estabelecimento definitivo dependerà dos estudos técnicos e econômicos em

consonância com os principias e diretrizes desta Lei.

- SUBSISTEMA RODOVIÁRIO FEDERAL -

I • Infra-estrutura Rodoviária Federal

Art. 24 Para cobrir custos de construção, aumento de capacidade,

restauração e conservação, o Ministério dos Transportes, através do DNER,

poderá conceder a exploração das rodovias federais á iniciativa privada, nos

termos da Lei 6.987 e 9.074, de 1995.

§ 1° A exploração referida no caput deste artigo se fará mediante

cobrança de pedágio, podendo abranger também outros empreendimentos "

atividades comerciais associados ao tráfego da rodovia concedida, desde que

tecnicamente aprovados pelo DNER e previstos no edital de licitação.

§ 2° A receita do pedágio será aplicada no melhoramento, conservação e

segurança da rodovia em que for cobrado e nos trechos rodoviários que lhe dão

Art. 21 Para efeito do cumprimento dos principlos e diretrizes
acesso.

estabelecidos nesta Lei, a infra·estrutura rodoviária federal será decomposta em

duas redes: a Rede Interestadual e Internacional de Estradas de Rodagem

RINTER e a Rede Complementar de Rodovias Federais.

§ 1° As rodovias ou trechos de rodovias integrantes da RINTER

correspondem aos grandes eixos de integração inter-regional, interestadual e

intemacional e serão designadas pela nomenclatura BR-I , SEGUIDA DE SUA

NUMERAÇÃO ESPECiFICA.

§ 2° As rodovias federais integrantes da Rede Complementar

correspondem ás demaiS rodovias da infra-estrutura rodoviária federal e

continuarão designadas pela nomenclatura BR-, seguida de sua numeração

especifica.

§ 3° O Anexo I apresenta a relação descritiva das rodovias que integram

a RINTER, designadas BR-I, e o Anexo 11 relaciona todas as rodovias federais

(RINTER + Rede Complementar).

Art. 22 A RINTER será administrada pelo Ministério dos Transportes,

atrav6. do Departamento Nacional de Estradas de· RÔdagem-DNER ou outro

6t'gIo que vier I lhe substituir nu atribuições, podendo a administração de

lI8UI segmento. ser delegada a Estado ou ao Distrito Faderal, ou concedida á

iniciativa ptivada, no. termos do art. 18 desta LeI.

Art. 23 AI rodovia. federais da Rede Complementar serão administradas

pelo Ministério dOI Transportes, através do DNER, preferencialmente sob a forma

de delegaçio aoa Estados, Diatrito Federal e Municípios, segundo o principio da

descentralização e nos termos do art. 18 desta Lei, até que ocorra a transferência

dellnltiva deaUl jurilldiçio para os Estados, Dístrito Federal e Municipios .

§ 1" Fica I Unlio autorizada a transferir, mediante doação, os trechos

da rodoviaa fllderais integrantes da Rede Complementar para os Estados, ao

DlItrlto Federal e lOS Municlpios.

§ 2" Até que haja anuência do Estado, do Distrito Federal ou do

Munlclplo para a efelivaçio da respectiva transferência, a União administrará as

rodovia. dI Rede Complementar, preservando as condições técnicas de sua

infra-estrutura e a~urando a operação racional e segura do transporte.

Art. 25 O Estado, o Distrito Federal ou o Municipio poderá explorar a

rodovia federal que lhe for delegada, diretamente. mediante cobrança de pedágio,

ou através de concessão à iniciativa privada, substituindo neste caso o DNER, na

qualidade de poder concedente, respeitados os dispositivos desta Lei e da

legislação federal pertinente.

11 - Operação dos Transportes Rodoviários

Art. 26 Cabe á União, através do Ministério dos Transportes, explorar

mediante permissão ou autorização os serviços de transporte rodoviário

interestadual e intemacional de passageiros,

Parágrafo único - A fiscalização da prestação dos serviços, da competência

do Ministério dos Transportes, poderá ser descentralizada mediante celebração

de convênios com entidades da administração pública da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 27 As permissões e autorizações para prestação de serviços de

transporte rodoviário de passageiros serão outorgadas ou prorrogadas nos

termos desta Lei e da legislação federal pertinente,

Parágrafo único - As permissões contratadas a partir desta Lei terão prazo

necessário á amortização dos investimentos, limitado a 15 anos, contado da data

de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado , a critério do poder

concedente, nas condições estabelecidas no contrato.

Art. 28 Para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento aos

usuários, a União poderá prorrogar, pelos mesmos prazos e condições

estipulados no parágrafo único do artigo anterior, as permissões de prestação de

serviços de transporte rodoviário de passage'iros. alcançadas pelo art. 42, da Lei

8.987, de 1995, desde que requerido pelo permissionário, observada a

necessidade de assinatura de novo contrato de permissão que contenha cláusula

de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem as Leis 8.987 e

9.074, de 1995.

Parágrafo único • o requerimento de prorrogação pelo permissionário

deverá ser apresentado em até um ano, contado da data da publicação desta

Lei.
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- SUBSISTEMA FERROVIÁRIO FEDERAL -

Art. 29 A infra-estrutura do Subsistema Ferroviário Federal compreende as

vias férreas, os pátios e terminais, as oficinas de manutenção, e demais

elementos ffsicos de propriedade da Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA e

de outras empresas sob controle societário da União, bem como as ferrovias

construidas e operadas por empresas públicas e privadas, sob regime de

concessão pela União.

Parágrafo único - O anexo 111 apresenta a relação descritiva das ferrovias

existantes e planejadas que integram o Subsistema Ferroviário Federal.

Art. 30 O Subsistema Ferroviário Federal será administrado pela União,

através do Ministério dos Transportes, mediante:

I - atuação direta da Rede Ferroviária Federal S.A.- RFFSA, nas etapas de

construção, manutenção, operação e exploração da malha ferroviária;

11 - delegação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios;

liI - concessão a empresas públicas e privadas para construção,

manutenção, operação e exploração de ferrovias;

IV - arrendamento a empresas públicas e privadas de segmentos e

instaiações da malha ferroviária, associado à sua concessão para operação ,

manutenção e expioração.

§ 1° As delegações, as concessões e os arrendamentos referidos neste

artigo se farão em obediência aos dispositivos desta Lei e da legislação federal

pertinente.

§ 20 Os contratos de arrendamento associados à concessão da operação

ferroviária restrlngir-se-ão aos ativos operacionais, definidos como aqueles

necessários à operação racional e segura do transporte.

§ 3° O contrato relativo à concessão referida no inciso 111 do caput deste

artigo conterá prazo de duração, determinado em função do periodo estimado

para amortização dos investimentos, podendo ser prorrogado, a critério do poder

concedente.

§ 4° O contrato relativo à concessão associada ao arrendamento, como

referido no inciso IV, terá prazo de duração de até 30 anos, contado da data de

sua assinatura, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do

poder concedente.

Art. 33 A Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA administrará seus ativos

não operacionais situados ao iongo das linhas férreas que arrendar e fiscalizará o

cumprimento dos contratos de arrendamento.

Art. 34 Fica a União autorizada a doar ao Estado, ao Distrito Federal ou

ao Município, desativar ou erradicar trechos ferroviários de tráfego inexpressivo,

comprovadamente anti-econômicos, não passíveis de arrendamento ou

concessão e sem relevância no contexto do Sistema Nacional de Viação, desde

que demonstrada a existência de meio altemativo de atendimento à demanda de

transporte de pessoas e bens.

Art. 35 A Companhia Brasileira de Trens Urbanos· CSTU e a Empresa de

Transportes Urbanos de Porto Alegre S.A.· TRENSURB, transferirão para os

Estados e Munlcfpios a administração dos transportes ferroviários urbanos e

metropolitanos de passageíros, conforme disposto na Lei 8.893 de 3 de agosto de

1993.

Parágrafo único - Os concessionários arrendatários de linhas ou malhas da

RFFSA e as novas sociedades sucessoras' da CBTU, em cada Estado ou

Municiplo, referidas na Lei 8.693, de 1993, celebrarão acordos ou manterão os

existentes entre a RFFSA e a CBTU, no que diz respeito ao tráfego mútuo e aos

planos de investimentos, em áreas comuns, para garantir a continuidade e a

expansão dos serviços de transporte ferroviário de passageiros e cargas, nas

regiões metropolitanas.

- SUBSISTEMA AQUAVIÁRIO FEDERAL-

Art. 36 O Subsistema Aquaviário Federal é constituido pela parcela da

infra-estrutura aquaviária nacional de interesse federal, sua estrutura operacional

e sua estrutura técnico-normativa.

§ 1° A Infra-estrutura aquaviária nacionel de interesse federal compreende:

I - Os portos e terminais maritimos, fiuviais e lacustres constantes do

Anexo IV;

" • O conjunto de facilidades, .insta/ações e estruturas destinado à

segurança da navegação aquaviária e à salvaguarda da vida humana no

mar;

111 - As vias navegáveis interiores integrantes dos rios e lagos federais,

constantes do Anexo V.

obrigatoriamente cláusulas que assegurem a operação em tráfego mútuo, o
I

direito de passagem a outros operadores, e a prioridade de circulação de trens de

passageiros.

Art. 32 Os vaiares reais dos fretes estipulados nos,contratos de concessão

do transporte ferroviário deverão cobrir os custos da operação racional e segura

como definida no § 2" do art. 4°, bem como as despesas de conservação e

reposição da via permanente, do material rodante e demais equipamentos.

realizadas em regime de eficiência econômica.

Art. 31 Os contratos de concessão e arrendamento conterão
§ 2° A estrutura operacional é constituída peio conjunto de órgãos,

entidades e empresas públicas competentes, e dos meios, atividades e serviços

necessários á operação e manutenção da infra-estrutura aquaviária federal.

§ 3' A estrutura técnico·norm~ti"3 e constituida pelo conjunto de normas,

instruções e procedimentos relativos ao planejamento, desenvolvimento,

operação. exploração e manutenção da infra-estrutura aquaviária nacional,

emanados da autoridade competente.

Art. 37 As vias navegáveis intenores constantes do Plano Nacional de

Viação, aprovado pela Lei 5.917, de 1973, não incluidas na infra-estrutura do
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Subsistema Aouaviário Federal estabelecida no artigo anterior, pennanecerão sob

administração federal até que haja anuência dos Estados em que se localizam

para efetivação da respectiva transferência de jurisdição.

Art. 38 Compete ao Ministério dos Transportes, observadas aS atribuições

especificas de demais órgãos, a administração do Subsistema Aquaviário

Federai, confonne disposto no art. 18 desta Lei. mediante:

I • atuação direta ou através de empresas sob controle societário da União;

11· delegação a Estados, ao Distrito Federal e a Municipios;

111 - concessão, autorização ou arrendamento a empresas públicas e

privadas.

Parágrafo único - Independentemente da fonna de administração prevista

no caput, a exploração dos portos organizados e de instalações portuárias

atenderá ao disposto na Lei 8.630, de 1993.

Art.39 A autorização a que se refere o § 2° do art. 13 desta Lei, para os

serviços de transporte aquaviário interior ao longo de rios e lagos nlio federais,

será outorgada pela autoridade estadual.

Art. 40 Sem prejuizo do disposto no § 3° do art. 19 desta Lei, as tarifas

portuárias cobrirão, peio menos, os custos da operação racional e segura e as

despesas de manutenção e reposição das instalações e equipamentos, realizadas

em regime de eficiência econOmica.

Art. 41 A prestação de serviço de transporte aquaviário será exercida

conforme o disposto no art.13 desta Lei e na legislação federal pertinente e sob

regime de eficiência e livre competição.

Art. 42 As obras de manutenção, dragagem, sinalização e balisalnento

das vias navegáveis interiores do Subsistema Aquaviário Federal administradas

diretamente pelo Ministério dos Transportes serão custeadas com recursos

financeiros da Unlio.

Art. 43 As intervenções no corpo d'água natural deverão ser

programadas e executadas de modo a não impedir a navegação atual ou futura, e

dependem de autorização prévia do Ministério compelente.

• SUBSISTEMA AEROVIÁRIO FEDERAL·

Art. 44 O Subsistema Aeroviário Federal é constituído pela parcela da

Infra-estrutura aaronáutlca nacional de interesse federal, sua estrutura

operacional e sua estrutura técnlco·normativa.

§ 1° A Infra...trutura aeronáutica nacional de interesse federal

compreenda a parcala da infra-estrutura aaronáutica, de conformidade com

o astabelecldo no Titulo 111 da Lai nO 7.565, de 19 da dezembro de 1986,

Código Brasileiro da Aaronáutica, sob administração direta ou indireta da

União, através do Ministério competente, abrangendo:

I • os aeródromos públicos que atendam ou venham a atender ao

tráfego aéreo civil, regular ou altamativo, doméstico e intamaclonal no pais

e aqueles que sejam de Interesse para integração e segurança nacional;

li • o conjunto de facllidade$, Instalações e Illstruluras terrestres da

proteção ao võo a auxilio li navegação aérea; e

UI. o conjunto de aerovias, áreas terminais de tráfego aéreo e

demais divisões do espaço aéreo brasileiro, necessárias à operação regular

e segura do tráfego aéreo.

§ 2" A estrutura operacional é constituída pelo conjunto de órgios,

entldadas e empresas públicas componentes do Sistema de Aviação Civil e

dos meios, atividades e serviços necessários à operação e manutenção do

Subelstema Aeroviário Federal.

§ 3° A estrutura técnico-normativa é constituida pelo conjunto de

normas, instruções e procedimentos relativos ao planejamanto,

desenvolvimento, operação, exploração e manutenção da infra-estrutura

aaronáutlca nacional, emanados da autoridade aeronáutica competente.

Art. 45 Os aeroportos componentes do Subsist~ma Aeroviário

Federal, com as siglas que os caracterizam e suas iocalizações, encontram·

se na relação descritiva constante do Anexo VI a esta Lei.

Art. 4tl caberá li União, por intermédio do Ministério competente, a

administração do Subsistema Aeroviário Fedaral, podendo, no qua couber,

exerci",a segundo o disposto no art. 18 desta Lei.

Parágrafo único - Fica autorizada a transferincia para Estados e

Municípios da implantação, administração, operação, manutenção e

exploração de aeródromos públicos, madiante convinio, de conformidada

com esta Lal, a Lai nO 8.399, de 1992 e a legislação aeronáutica em vigor.

Art. 47 Ao Poder concedante, assim definido em lei, compete

outorgar concassões ou autorizações para prestação de serviços da

transporte aérao de passagalros e cargas em linhas domésticas e

lnwmacionals.

Art. 48 Os recursos financeiros necessários à implantação e

manutenção do Subsistema Aeroviário Federal deverão provir

prioritariamente das contribuições dos usuários do transporte aéreo,

mediante adequada politica tarifária, cobrança de taxas aeroportuárias e

arrendamento das instalações não operacionais dos aeroportos, observadas·

as Leis nOs 7.920, da 1989 e 8.399, de 1992.

SISTEMAS DE VIAÇÃO DO ESTADO,

DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNIClplO

Art. 49 Os Sistemas de Viação dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios abrangem os diferentes meios de transporte e constituem parcelas do

Sistema Nacional de Viação, com os objetivos principais de:

I - assegurar, respectivamente, a unidade do Estado, do Distrito Federal e

do Município;

11 - ·promover a integração do Estado e do Distrito Federal com o Sistema

Faderal de Viação e com as unidades da Federação Iimitrofes;

111 • promover a Integração do Municipio com os Sistemas Federal e

Estadual de Viação e cornos rnunicípios Iil)'li\rofes;
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IV - conectar, respectivamente, a capital do Estado às sedes dos

Municípios que o compõem; a sede do Dístrito Federal às suas regiões

administrativas e a sede ddMunicípio a seus Distritos,

V - promover a circulação econõmica de bens e proporcionar meios e

facilidades de locomoção coletiva de pessoas, ao longo de infra-estrutura viària

adequada e mediante operação racional e segura do transporte intermunicipal e

urbano,

Art. 50 Os Est.dos, o Distrito Federal e os Municipios definIria, em

1-r/lslaçÕft pr6pries, os elementos lislcos da Inn--struture vitiria e os

pmcedJmentos openIclonaJs de seus Slstemes ~ VJeçio, s-r/undo os·

principlos e diretrizes estabelecidos nest. Lei e demais legislação federal,

notadamente quanto lis concess6es, permissões e autorizações de serviços

~ nnsporte.

Art. 51 Para consecuçio do principio de descentralização preconizado

nesta Lei, o Estado, o Distrito Federal e o Municiplo procurarão adequar sua

estrutura administrativa para receber doações de segmentos da infra-estrutura

viária federal e delegaÇÕeS de obras e serviços que lhe serão outorgadas pelo

Poder Executivo Federal.

DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

Art. 52 Nonn.. básicas de admlnlstraçio para jnstação de serviços

de tnnsporte "rio expadldo mediante ...guiamentoa que disciplinem:

I - as relações dos concessionários, permÍ81liontirios e autorizalários

enlnlsi e com OI órgias concedentes;

1\ - os encargos dos órgias ~entes,dos prastadores de serviços e

dos usuários;

lIi • as normas de segurança a serem observadas na prestação dos

serviços;

IV • as sanções por descumprimento das disposições vigentes,

PROJETO DE LEI
N2 1.273-A, DE 1999

( Do Sr. Flávio Derzi)

Proíbe o emprego de telhas e chapas da cimento-amianto em obras financiadas com
recursos públicos federais: tendo parecer da Comissão de Trabalho. de
Administração e Serviço Público pela rejeição (relator: Dep. Jovair Arantes).

{ÀS COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão

o Congresso NaCional d~crcla

Art. lI> fica prOIbido u emprego de telhas t: chapas de; Clmcnto-am1i1nto

em obras tinancl3dns com recursos publico!> federm5

Parágrafo luUCO Cônsfdera.m~seobras financradas COm recursos públicos

t~derals:

r - as custeadas. no todo ou t:m pane. por recur!ios provenientes do

Orçamento Gc:ral da União:

fI - a!i financ13das. no lodo ou em pane. por msntuiçães oticials federaiS

de credito

Art. 2" () dISpo~t(l nu artigo antenor ilplica~sc somente as obras

contratadas apos o tnlelO d~ \ Igênclu desta leI.

Art, 3". ~:.sta lei entra em \lgor na data de sua pub1icaç-j,u.

Art. 53 Na prestação de serviços de transporte internacional serão
JUSTIFICAÇÃO

observadas as disposições da presente Lei, os termos das concessões,

permissões e autorizações e os Acordos, Convênios ou Convenções em que o

Brasil seja signatário.

Art. 54 Esta Lei entra em'vigor na data de sua pUblicação.

Há multo tempo, vêm-se acumulando provas de que amianto e prejudicial

a saude humana. No manejo desse mineral silicoso. pequenas fibras são espiradas pelos
trabalhadores. aungmdo seus pulmões. Essas fibras causam serias l~sões no SIstema reSpIratóno.

sendo extremamente elevado o niunero de casos de ciincer de pulmão entre aqueles que

trabalham na mmeração. na mdustnalização e na aplicação de produtos á base de amianto. Além

dos casos de câncer. il aspIração de libras de amianto provoca stllcose. doença dcycncrauv<l dos

pulmões. que V31 aos poucos redUZindo a capacldade respuatona de quem a contraI.

. Art. 55 Ficam revogadas a Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973; a
Lei nO 6.261, de 14 de novembro de 1975; a Lei nO 6.346, de 6de julho de 1976;
a Leí nO 6.406, de 21 de março de 1977; a Lei nO 6:504, de 13 de dezembro de,
1977; a Lei nO 6.555, de 22 de agosto de 1978; a lei nO/6.574, de 30 de

novembro de 1978; a Lei nO 6.630, de 16 de abril de 1979; '3 Lei nO 6.648, de 16
de maio de 1979; a Lei n" 6.671, de 4 de julho de 1979; a ~~i nO 6.776, de 30 de
abril de 1980; a Lei nO 6.933, de 13 de julho de 1981; a Lei nO 6.976, de 14 de

dezembro de 1981; a Lei nO 7.003, de 24 de julho de 1982; a Lei nO 7.4313, de
'''20 de dezembro de 1985; a Lei nO 7.581, de 24 de dezembro de 1986; a'lei nO

9.060, de 14 de julho de 1995; e a Lei nO 9.078, de 11 de julho de 1"995.

5ala da am 23 de nolltdlbro de 19;9

As tibras de amianto. prensadas com Cimento - tormando o que se

chama Cimento-amianto - são usadas na fabricação de telhas. chapas. CQ1XilS d"água. IUbos c
outros objetos uuhzados na construção civil. Por sua faclltdade de aplicação. baiXO custo e

durabilidade. as telhas são amplamente empregadas no Brasil. pnnclpalmeme em constnlções

Indusmais. em escolas e outros premos pubhcos e na cobenura de habitações dt= baixa renda.

~:J Jnllntagcm Ull!- IL'lh3!' ~. l.:hara~. lI;' 0rt.'ran(l~ pTeCI~:.lm, com

Ir~quL:nCla:· sto:rra~la... to: fura-Ias Nessa.'i uperaçô(:~_ hà dto:spn:ndimcmn dI.: pn com alta

l.:onccntraçàu de: tihra~. í.l:-- qUaIs. curou no prtlCC$~ll de: fJbnca~ã~). ~àu uma ~ena ameaça ti saud..:

dos trahalhadore~ () uso dl.:ssr.:s matcnals. ponantl}. t.:un~tIlUH;e em alw fiSCO par.l us operanos

que. ~ahldamentt:. n~m scmprr.: uuhzam mascarn~ de rt:"ptracàu parti. protegL:·los dos ctl:110S do pu

de amianto

Além de prejudicar a saude dos trabafhadores. as telhas de Cimento·

aJ1}lanto. quando usadas em coberturas sem forro. ~omn se \c frequememente cm escolas c

h~bnaçõc~ Jestlnada!. li população mais CaTeOC!!: produzem enorme Jl.*sconforw. formando

\Crd.ad~lra5 estufas. cum calor msuponavcl nas hora~ d.: ~ul A grande quantldád~ de sucedâneos
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para c~~e mmenal no Brasil torna lO.luslltica\~1 j l.:onunUlJau.: dt: !'>UJ. uuhzação. dai nossa

rmpO!ltu u.: tlUl: :-:CIa prlllhlda ':lua UUlfl.açâo em nhr.t~ tin:.m:laillt ... com recursos publlcos Icdeml5

Dado () :>Igmlicudu ,:-uCIi.l.1 da rncl.hdu 4Ut: cstumo:; propondu. lanlo para os

trabalhadorc:; que hnl~ lidam com (l L:lmCmo~amJanto. quanto pura ~~us usuanos ,potenCiais.

contamo!'> com li apOhl tÍn:-'lluslrcl; coh:ga:. Parlamcnlarcs para apnmora-Ia e I~\a-Ia a aprovação

:-'ala da, Se",õe,. ~'{>~~""I"1;,,;~W·
Deputado l'IôA\~ -"'lJF. RZI

.J\\ .
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PUBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.273/99

Nos termos do art. 119. caput. I e §1°. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. o Sr, Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir
de 09/09/99, por cinco sessões, Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas
ao Projeto.

Sala da Comissão. em 17 de setembro de 1999.

j ~1{.C.ct) ,.
~méhaRibeirO Correiade/A~

/ Secretária .

I - RELATÓRIO

\) Projeto de LeI n" 1.273. de 1999. visa a prOibir a utilização de telhas ou chapas
de cimento-amianto em obras Jinanciadas com recursos públicos lederais.
delinindo como ta! aquelas custeadas por recursos provementes do Orçamento
Geral da União ou financiadas por instiluições oJiciais federais de crédito.

Esgotado o prazo regimental para apresentação de emendas ao projeto. nenhuma
loi recebida.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Com o projeto de lei sob comento o nobre autor pretende proteger os trabalhadores
da exposição as libras de amianto que. segundo sua justilicativa. são causadoras
de diversas doenças no sistema respiratório. entre elas o câncer de pulmão.

\ão ohstante o mérito da preocupação com a saúde dos trabalhadores revelada
pela proposta. pudemos ohsen ar. cm reumão de :\udléncIa Púhliea reeentememe
realIzada por esta Conussão c outras. que oão há. ate o presente momento.
consenso emrc os prolisslllnUls da arca de saude sohre os efeItos das lihras de
amianto no sistema rcspiratorio.

Isto posto. votamos pela REJEIÇÃO. no mérito. do Projeto de Lci nO 1.273. de
1999.

Sa!a da Comissão. em· d~ de 1999.

~' ~ I
I j

. ~~<..- ..,- L J/
do JOVAIR AR NTE

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, o Projeto de Lei nO
1.273/99. nos termos do parecer do Relator, Deputado Jovalr Arantes.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Lalre Rosado, Jair Meneguelli e

Marcus Vicente. Vice-Presidentes; Pedro Henry, Paulo Rocha. Osvaldo Biolchi,
Jovair Arantes, Herculano Anghmetti. José Militão, João Tota, 2aire Rezende, Luiz
Antônio Fleury, Avenzoar Arruda, Luciano Castro, Vanessa Grazzlotin, Vivaldo
Barbosa, José Carlos Vieira, Alexandre Santos, Paulo Paim, Fátima Pelaes.
Eduardo Campos. Pedro Celso. Wilson Braga. Pedro Eugênio e Pedro Corrêa.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999.

(;. .~~
Deputado J . MUCIO MONTEIRO

Presidente

(*) PROJETO DE LEI
N2. 1.286-E, DE 1991

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1.286-0, DE 1991, que
"regulamenta o exercícío da profissão de classificador de produtos vegetais a que se
referem a Lei nO 5.025, de 10 de junho de 1966. e a ·Lei n° 6.305, de 15 de dezembro de
1975, e dá outras providências".

(ÀS CÓMISSÕES DE AGRICULTURA E POlÍTICA RURAL; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

data de inicio da vigêncJ.a dest~ LeJ.;

data de 1.nioJ.o da v~gêncJ.a desta LeJ., a função de

ClassJ.ficador de Café, comprovada por meJ.O de documentos

hàbe1.s e legaJ.s.

Art. 10. É assegurado o exercíc~o da profi.ssão de

Class1ficador de Produtos Vegetais a quem:

possua cert2ficado de conclusão de curso

profiss1onal expedido de acordo com a Portaria n° \".230, de 12
'\

de Julho de 1971, do M~n~ster~o da Àgr~cultura;

II - não possuindo o curso de que trata o J.ncJ.so

anterJ.or, tenha obtJ.do credencl.amento em 6rgão ofic1.al ate a

.\h~m disso. licou eVidenciado que lIa discussões acerca dos dIVersos tipos de
libras. entendendo-se que algum'as seriam prejudicials á saúde devido á
diJiculdade do organismo humano em eliminá-Ias. enquanto outras seriam
facilmente c1immadas. não provocando eleitos nocivos á saúde.

:\,slm. não havendo detinição preCISa da arca médica acerca dos eleitos
preJudiciais do amiamo sohre a saUde humana. emendemos cumo prematura
qualquer decisão sohre o impedimento de sua utilização. alé porque há meios de
prevenção dispomveis aos trahalhadores. emfC eles a utllizaçãu de mascaras de
proteção. é'/~,

/

Adicionalmente. devemos conSiderar os impactos econômicos que seriám gerados
com a eliminação de um produto de fácil aplIcação. haixo custo e durabilidade.
que atualmente é utilizado em larga escala tUiS como o desemprego na área. seja
na mmeraçãu. mdustrialil.ação ou comercialização do amianto.

lI! - tenha exercJ.do, /por maJ.5 de dez anos, até a
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vegeta.is, de acordo com as normas técnicas, vJ.sando à

§ 10. Os classJ.ficadores registrados na forma do

inciso III não poderão classificar produtos destinados à

exportação.

classificação;

IV - alertar os técnicos responsáveis pelos serviços

de def&sa fitossanitár1a quando ver1ficar a presença da

elementos preJudtc~ai5 aos produtos a~zenados, bem como

vestígios de contaminação;

S 2 o • O c:ert1.f'icado referido no inciso I deverá

estar registrado em órgão do Ministério da Agricultu:t:a e do

Abastecimento.

S 3 D
• A prova da situação referida nos incisos II e

111 será feita por qualquer meJ.o em direJ.to pe~tido,

notadamente por publicação ofiCi.al, credenci.al, alvará

municipal, pa.gamento de impostos, J.nscrição na Carteira de

Trabalho e PrevidêncJ.a 5001a1 ou comprovante de recoJ.hitnQnto

de contribuições prevJ.dencJ.árJ.as.

Art. 2°. Sem prejuízo do exercício das mesmas

atividades por engenheiros agrônomos ou por técnJ.cos agrícolas

de 2° grau, habilitados na forma da legislação especifica, os

Classificadores dê Produtos Vegeta1s poderão:

proceder à coleta, preparação, ~esagQm,

hornogeneização, fechamento, J.dentificação, etiquetagem,

lacração, autenticação, registro, numeração e ao arquivamento

de amostras vegetais e respectivos documentos;

II proceder à classificação, reclassificação,

arbitragem e paritaqem dos produtos vegetais colhidos;

pelosexecutadostrabalhosNos

é subordinado, no que couber, às

5.194, de 24 de dezembro de 1966,

regimes de anuidades, emolumentos e

6".Art.

de Produtos VeqetaJ.s

disposi.ções da LQi. n°

ínclusive quanto aos

Art. 11. O profiss~onal reg1strado em qualquer

Conselho Regional, quando exercer a tividade em outra região,

ficará obriqado a visar nela o seu reg1stro.

Art. 12. O exercicio da profissão de Classificador

Class1ficadores de Produtos Vegeta~s de que trata esta Lei são

obriqatórias, além. da assinatura, a menção explícita da

qualíficaçio e do número da carteira referida no art. l~ e do

Conselho Regional que a expediu.

Art. 7°. O exercício de atividade definida nesta Lei

por pessoa física ou jurídica não registrada não produzirá

qualquer efeíto jurídico e será punido na forma da legislação

de fiscalização da EngQnharJ.a, Arquitetura e Agronomia.

Art. 8°. A físcalização do exercício da profissão de

Classificador de Produtos Vegeta1s será exercida pelo Conselho

RQgional de En~enharia, Arquitetura e Agronomia na jurisdição

do exercício da atividade, de acordo com a Le~ n° 5.194, de 24

de dezembro de 1966.

Art. 9°. Os profissJ..onais de que trata esta Lei só

poderão exercer a profissão após o registro no Conselho

Regional de Engenharia, Arqu~tetura e Agrono~a sob cuja

jurisdi.ção se achar o local de sua ativJ..dade.

Art. 10. Ao profissJ..onal registrado no Conselho

Regional será expedida Carteira Profissional, conforme modelo

aprovado pelo Conselho Federal de Engenharl.a, ArquJ.. tetura e

Agronomia., a qual valerá corno documento de identidade ê terá

fé pública.

Parágrafo ún~co. A Carteira Profiss~onal de

Classificador de Produtos Vegetais terá obrigatoriamente o

número do registro e a habil:i.tação profissional dQ seu

portador.

de

modQlos

produtosdos

corno

da embalagem e

visando à sua

cartificadose

fís:i.cos

condições

vegetai.s

utilizados

laudos

padrõesos

serem

exped~r

para

inspecJ..onar as

dos produtos

rrI

V prQparar

VI

condicionamento

comercialização,

comparativos;

reg~strados nos Conselhos Reg~ona~5 de Engenharia, Arquitetura

e Agronom~a.

clasSifícação, padronização ê físcal~zaç:ão dos produtos

vegetais;

VIII - zelar pela conservação e func10narnento dos

aparelhos e utens~lios ut~lJ..zados nos locals de classificação.

Art. 3°. O Grupo da Confederação Nacional das

Prof~ssõe5 Libera1s, constante do quadro de atividades e

profi.ssões, anexo a Consolldaçào das LeJ.s do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-le~ n~ 5.452. de 1° de ma10 de 1943,

f~ca acrescldo da categor~a de Class1f1caclor de Produtos

VegetaJ..s.

1996.

Emendas do S~nado ao Projeto de Lei da
Câmara n· 54, de 1996 (PL n° 1.286, de 1991, na
Casa de Origem), que "regulamenta o exercício
da profisSão de Classificador de Produtos
Vegetais a que se referem as Leis n·s 5.025, de
10 de junho de 1966, e 6.305, de 15 de
dezembro de 1975, e dá outras providências·'.

CÂMARA DOS

taxas, penalidades e comportamento étiCO.

Art. 13. Esta Le1 entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 14. Revogam-se as di.spos~çõe5 em contrário.

ehabJ..litadoslegalmenteprofisSlona~s

manter atualizados os arquivos técnicos,

evolução da leg1s1açào que regula a

4°. Os cargos" funções ou empregos quQ eXiJam

desempenho ~ exercicio da atJ..Vi.dade de
I

de Produtos - VegE!taJ.s Somente poderão ser

por

Art.

para o seu

Classlficador

exerc1dos

VII

acompanhando

claSSificação:

caracterização dos cargos, funções e empregos a que se refere

este artJ..go.

Art. 5°. As qua11f1cações de Class~ficador de

Produtos Vegeta1s só poderão ser acresc1das a denornJ..nação de

pessoa Juridi.ca composta ex.clus1vamente de prof1ss~onais

pos5u~dores de tal qualif~cacão.

Parágrafo ún1co. Será

denomJ.nação de Class1flcador de

obrigatório o uso

Produtos Vegeta1s, na

Emenda n"l
(Corresponde à Emenda n° 1 - CAS)

Suprima-se o art. 4".
Emendsn"Z

(Corresponde à Emenda o· Z• CAS)
O ar!. 9" passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9" Os profissionais de que trata esta Lei só poderão exercer a
profissão após autorização do Conselho Regional de Engenharia,
Arqnitetura e Agronomia. sob cuja jurisdição se achar o local de sua
atividade."
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Emendan03
(Corre.ponde à Emenda n° 3 - CAS)

O art. 11 passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 1I. O profISsional registrado em qualquer Conselho Regional

ou autorizado por esse órgão, quando exercer atividades em outra
região, ficará obrigado a visar nela o seu registro ou autorização."

Emendan'4
(Corresponde ao Destaque de Plenário)

Suprima-se o art. J4, para adequ~ão ao ar!. 9" da Lei Complementar n' 95, de 26
de fevereiro de 1998.

Senado Federal, em.23 de setembro de 1999

-~&fl#r
/

LEGtSLAÇÃO errADA ANEXADA PELA •
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CoDI

LEI N° 5.025, DE 10 DE JUNHO DE 1966.

DISPÕE SOBRE O INTERCÃMBIC
COMERCIAL COM O EXTERIOR, CRIA <
CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCI<
EXTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVID~CIAS

CAPÍTULo I·
Do Conselho Nacional do Comércio Exterior

Art. I' É criado o Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX
com a atribuição de formular a política de comércio exterior, bem como determina
orientar e coordenar a execução das medidas necessárias à expansfto das transaç&
comerciais com o exterior.

Art 2' Compete ao Conselho Nacional do Comércio Exterior, ouvido lU
deliberações relacionadas com os artigos 3' e 4' da Lei n' 4.595, de 31 de dezembl
de 1964, o Conselho Monetário Nacional:

I - traçar as diretrizes da política de comércio exterior;

II - adotar medidas de controle das operações do comércio exterior, qualll
necessárias ao interesse nacional;

1II - pronunciar-se sobre a conveniência da participação do Brasil em
acordos ou convênios internacionais relacionados com o comércio exterior;

IV - formular as diretrizes básicas a serem obedecidas na política de
financiamento da exportação.

Art 3° Compete, privativamente, ao Conselho Nacional de Comércio
Exterior:

I - baixar as normas necessárias à implementação da política de comércio
exterior, assim como orientar e coordenar a sua expansão;

II - modificar, suspender ou suprimir exigências administrativas ou
r~~~entares, com a fmalidade de facilitar e estimular a exportação, bem como
dlsc1plmar e reduzir os custos da fIScalização;

!lI - d~cidir sobre normas, critérios e sistemas de classificação comercial
dos produtos objeto do comércio exterior;
......................................................·······························.···· · u···.~~.n.~ u~ ~

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

LEI N° 6.305, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975.

INSTITUI A CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
VEGETAIS, SUBPRODUTOS E RESÍDUOS DE
VALOR ECONÔMICO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1°. Fica instituída, em todo o território nacional, a classificaçio dos
produtos vegetaIS, dos subprodutos e resíduos de valor econômico destinados à
comercialização interna '

§ I° A classificação constitui serviço auxiliar da comereializaçio,
submetida à Coordenação-Geral do Ministério da Agricultura.

§ 2° O serviço de que trata este artigo fica sujeito à organização normativa,
à supervisão técnica e à fiscalização especifica do órgão competente do Ministêrio
da Agricultura.

Ar!. 2° Para efeito desta Lei, entende-se por classificação o ato de
determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de um produto, com base e
padrões oficiais, flsicos ou descritos.

Art 3° O Poder Executivo poderà celebrar convênios com os Estados, os
Territórios, o Distrito Federal e outras entidades públicas, para a execução dos
serviços de classificação.

Panigrafo único. Os serviços de que trata este artigo poderão também ser
executados por entidades privadas, suficientemente desenvolvidas e capacitadas
J*I. a plena realização da tarefa, mediante contrato com o Ministério da
Agricultura, desde que não haja convênio com a respectiva Unidade da Fedoração.

Ar!. 4° Fica irtstituido, no Ministério da Agricultura, o Cadastro Geral de
Classific~ão, destinado ao registro de pessoas fisicas ou jurídicas, de direito
público e privado, envolvidas no processo de classificação.

1I1lNISttRIO DA AGRICULTURA

GABI!';""];TE DO MINISTRO

PORTARIA N. 230 - DE 12 DE JUL..'W DE 1971

O MInistro de Estado da Agricultur", no uso de suas atribuições legais, resolv€
Art. l' Fica aprovado o nóvo Regulamento ãos Cursos ãe Formaçã..o ãe ela!

slficadores de Produtos dê Origem Vegetal, que a esta. acompanha.
Art. 2'" Esta Portaria entnrá em vigor na ãata de sUà publicação, revogada

as dilposições em contrário e, expressamente, as Port:uias na. 625, de 6 de noven
bro de 1947; 15~, de 31 de janeiro de 1958; 372-Br, de 22 de maio de 1961; e 195, d
H de dezembro de 1961. - L. F. Cimo LIma.

REGULAMENTO DOS CURSOS DE CLASSIFICADORES
DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGET}..L •

CAP1TULO I
Dos Cursos e seus FIns

Art. I' Os Cursos de Classificadores de Produtos de Origem Vegetat, se de
tlJlam ao preparo de profissionais para o desempenho da função de Classificado

Art. 29 Os Cursos de Classificadorest a que se refere o artigo snterior, será
rulJ:ados nu dependências da Divisão de Inspeção, Padronização e Classifícaçã,
ou em outros locais previamente deterttlhIados pelo respectivo Diretor.

Art. 3' Além dos Cursos de Classificadores oficiais mantidos na forma ó
ertllo anterior, poderão funcionar Cursos reconheciãos e fiscalizados pela Di'\:
sio de InspeçJ,Q,-PadrOnízação e Classificação. mantidos por entidades de elas.
ou particulares, desde que satisfaçam as exigências índispenaáveis, estabelecicll

para o seu funcionamento, através de convênios ou delegação de poderes do Di·
retor da Divisáo de Inspeção, paóronizaçáo e Classificação.

Parág!afo único. Visando difundir. aparelhar técnica e materialmente, os Cur
sos mantidos por entidades de classe ou outros esta.belecimentos de ensino, po
derá. a. DiviSio de Inspeção, Padronização e Classificação, auxiliã~los através de
subvenções, permanentes, instalações e montagem de laboratórios, pondo à sua
cilsposiçio, técnicos para orientar e ministrarem aulas.

Art. 0(' Para possibilitar maior número de candidatos à habilitação profissio.
naI de Classificadores ele Produtos de Origem Vegetal, os cursos mantidos pelos
podéres públicos terão caráter gratuito.

CAPfTULO II
n .. OrganfLação dos Cursos

Art. S' Para. o perfeita desempenha de suas a.tividades, deverão os Cursos de
Classificadores, manterem os serviços indispensáveis ao seu integral funciona
mento.

Art. 67 Anexos a. outros estabelecimentos de "ensino, poderão ser mantidos
Cursos de Classificadores, os quais deverão ter estrutura. idêntica a dos cursos
mantidos pela Divisão de Inspeção, Padronização e Classificação.

Art. 7· O representante do Diretor da Divisão de Inspeção, Padronização e
Clusifict.Çio, nos Estados, designado como coordenador e administrador geral,
providenciará para que todos os serviços sejam realizadOS satisfatbriamente e
promovem, sempre que julga.r necessário, o a.perfeiçoamento dos mesmos.........................................................................................................................
. .
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Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou;"em revisão e com emendas, o Projeto de Lei da Câmara n° 54, de
1996 (PL n° 1.286, de 1991, nessa Casa). que "regulamenta o exercício da profissão
de Classificador de Produtos Vegetais a que se referem as Leis nOs 5.025, de \0 de
junho de 1966. e 6.305, de 15 de dezembro de 1975, edáoutras providências".

DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.
24 03 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ICCI)

A COMISSÃO APROVA0 PARECER DO RELATOR. SEN PEDRO SIMON.
FAVORAVEL AO PROJETO COM A EMENDA SUPRESSIVA I - CC1.
(FLS. 39 A 46).

2503 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMiSSÕES PERMANENTES
ENCAMINIIADO A CASo PARA CONCLUIR A APRECIAÇÃO DA ~lATERIA.

05 04 1999 ISF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RETORNA A RELATORA. SEN MARLUCE PINTO. PARA EXAME DA
MATERlA.

03051999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELA RELATORA. SEN MARLUCE PINTO. COM MINUTA DE
PARECER CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA. COM EMENDA
SUPRIMINDO O ART. 4°. ESTANDO EM CONDiÇÕES DE SER
INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

1205 1999 (SF) COMJSSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
CONC.EDlDO VISTA AO SEN GERALDO CANDlDO PELO PRAZO
REGIMENTAL DE 05 (CINCO) DIAS.

1205 1999 (SF) COMJSSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINIIADO AO GABINETE DO SEN GERALDO CANDIDO.

1506 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN GERALDO CANDlDO, COM VOTO EM SEPARADO.

1108 1999 (SF) COMJSSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
EM 04 08 99 FOI APROVADO O PARECER FAVORAVEL, DA SEN
MARLUCE PINTO. COM AS EMENDAS I A 3 - CAS. (FLS. 53/57).

Ii 08 1999 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS (CAS)
ENCAMINnADO AO SACP.

li 08 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES pERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

11 08 1999 (SF) sUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. FLS. 58 A ól. LEGISLAÇÃO CITADA NOS PARECERES
DAS CAS E CC1.

I I 08 1999 (SF) sUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMlNHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DOS PARECERES.

1908 1999 (SF) PLENARIO (PLENl
1000 LEITURA PARECERES 528 - CASo FAVORAVEL; 529 - CC1.
PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4° E SEU PARAGRAFO
UNICO E PELA CONSTITUCIONALIDADE DOS DEMAIS DISPOSITIVOS
DO PROJETO E 530 - CASo FAVORAVEL AS EMENDAS 1 E 3 - CAS.
DSF 2008 PAG 21647 A 21656.

19081999 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

25081999 (SF) sUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 1999.

1609 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO nJRNO UNlCO.

1609 1999 (SF) PLENARIO (pLEN)
1000 DISCUSSÃO ENCERRADA.

1609 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 536. DO SEN PEDRO SlMON.
SOUCITANDO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO ART. 14
DO PROJETO. PARAADEQtlAÇÃO AO ART. 9" DA LCP 95. DE 1998.

1609 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADO O PROJETO. RESSALVADOS O DESTAQUE
E AS EMENDAS.

1609 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO REJEITADO O DESTAQUE. FICANDO SUPRIMIDO o
AllT.14DOTEXTO.

1609 1999 (SF) PLENARlO (pLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADAS, EM GLOBO. AS EMENDAS I A 3 - CASo

1609 1999 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CDIR. PARA A REDAÇÃO FINAL.
DSF 17 09 PAG 24528 A 24530.

1609 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 LEITURA PARECER 641 - CDIR. OFERECENDO A REDAÇÃO
FINAL, RELATOR SEN GERALDO MELO.

1609 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 537. DO SEN PEDRO SIMON.
DE DISPENSA DE PUBLICAÇÃO PARA IMEDIATA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL.

1609 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 DISCUSSÃO ENCERRADA. SEM DEBATEs.

1609 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL. • /.

1609 1999 Á cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFICIO SFIN" .ff..1/ '11

SENADO: PLC 00054 1996
CAMARA: PL. 01286 1991

AUTOR DEPUTADO: KOYU lHA PSDB SP
EMENTA REGULAMENTA O EXERCICIO DA PROFISSÃO DE CLASSlFICADOR DE

PRODUTOS VEGETAIS A QUE SE REFEREM AS LEI 5025, DE \O DE JUNHO DE
1966. E 6305. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DESPACHO lNICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
16091999 CSF) MESA DIRETORA

1000 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSFI709PAG24531.

ENCAMINHADO A
: (SF) êUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM 16091999

TIlAMITAÇAO
2308 1996 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (pLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 16 (DEZESSEIS) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

2608 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

2608 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CASo
DSF 27 08 PAG 14834.

22101996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RELATOR SEN MARLUCE PINTo.

0611 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELA SEN MARLUCE PINTO COM MINUTA DE PARECER
PELA APROVAÇÃO DO PROJETO.

0805 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
CONCEDIDA VISTA A SEN BENEDITA DA SiLVA.

2708 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELA SEN BENEDITA DA SiLVA, COM MANIFESTAÇÃO
ESCRITA FAVORAVELAO PROJETO NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA.

\O 09 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA0 PARECEI} DA RELATORA, SEN MARLUCE
PINTO, FAVORAVEL A APROVAÇAO DO PROJETO.

I I 09 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM liDE SETEMBRO DE 1997.

11 09 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER, CONFORME FL. 57.

11091997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADA FOLHAS 31 E 32, A MANIFESTAÇÃO ESCRITA DA
SENADORA BENEDITA DA SiLVA. APRESENTADA PERANTE A CAS,
QUE RESTAVA JUNTO A CONTRACAPA DO PRESENTE.

15091997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 494 - CAS, FAVORAVEL AO PROJETO, SENDO
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, PARA RECEBIMENTO
DE EMENDAS.
DSF 1609 PAG 18860 A 18861.

1609 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 17 A23091997.

24 09 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
lOOO COMUNICAÇÃO PRESlDENCIA TERMINO PRAZO SEM
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS, DEVENDO A MATElUA SER INCLUlDA
EM ORDEM DO DIA OPORTUNAMENTE.
DSF 2509 PAG 19895.

29 09 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA o DIA 16 DE OUTUBRO DE 1997.

16 lO 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNlCO.

16 lO 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 866. DA SENMARLUCE PINTO,

~~4;'~ gA~IAMENTO DA DISCUSSÃO DA MATERIA. PARA

1610 1997 (SF)MESADIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 17 lO PAG 22202.

16 lO 1997 (SF) SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CASo PARA REEXAME.

2010 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
~~AMRE~~~O GABINETE DA RELATORA. SEN MARLUCE PINTO,

Il Il 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVlDQ PELA RELATORA. COM PARECER PELO ENCAMINHAMENTO
DA MATERIA A CCI. PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE SUA
lURlDICIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.

19 Il 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA O PARECER DA RELATORA, SEN MARLUCE
PINTO. QUE VOTA PELA AUDIENCIA DA CC1.

2I Il 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP.

21111997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CC1. PARA EXAME. TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO
DOPARECERDACAS.

13 OI 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCI)
RELATOR sEN 10SE EDUARDO DUTRA.

14 Ol 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
DEVOLVIDO PELO SEN JOSE EDUARDO DUTRA. PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

07041998 (SF) COM. ':ONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
REDISTRIBUIÇAO AO SEN PEDRO SIMON.

17061998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
DEVOLVIDA PELO REt.,ATOR SEN PEDRO SIMON. ESTANDO A

:;':J:t~:~g~;;f6.S DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE

12031999 (SF)COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN PEDRO SIMON.

1203 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl) "-
DEVOLVIDA PELO RELATOl\, ESTANDO A MATERlA EM CONDlçÓE'5-

Oficio nO ~i"J (SF) Jjraslha, em:023 deselembro de 1999.

Senhor Primeiro-Secretário.
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em anexo. encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes às emendas em apreço. bem como. em devolução, um da proposição
primitiva.

Atenciosarnente~

~
'I', \

senado' ,,/os~ocinio
primeiro-se,&etario, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Càmara dos Deputados

PROJETO DE LEI
N2 1,509-B, DE 1996

(Do Sr. Nelson Marchezan)

Dispõe sobre o Plano Plurianual para a Triticultura Nacional.

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.54) - ART. 24, li)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

li - Projeto apensado: nO 2.739/97

IJI - Na Comissão de Economia. Indústria e Comércio
• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator

.• parecerda Comissão

IV - Na Comissão de Agricultura e Política Rural:
• termo de recebimento de emendas - 199B
• termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
• parecer do Relator
• parecer da Comissão

oCONGRESSO NACIONAL o«ret:l:

An. Ili o Plano Plurianual. d~ que Ir.ua tSl:l I~i. obJetiva

d~tennln:u' as ionnas de opel'~c:Jonallz;:l,Çio das SóÚvaguardDS neces.wi2S ôl comoeunvJdade

da tnucuitura n:l.C:IDnJi.

Art. 2' As salvaguardas. de que diSpõe: o ~ 2' do 3rt. I' da Lei nll

8.096.~ 21 de novembro de 1990. serio efetiVadas alZaves de:

1 ~ preços mlmmol e lin:mclamento a c~em. nos lermoS do

DccteIO·L<i n' 79. de 19 de li<mnbro de 1%6:

11 • resru pua formaçio e líbetaçia dos "10<1- relll1ado<u e

e:;UUigieos do Governo. nos lenDOS cios am. 31.• 35 da Lei n'U7l. li< 17 dejanoito li<

1991. e do:m. 3' d.Lei n' 8.174.li< 30 d<janeiro de 1991:

m•cuíCas compensatórias a subsidios na onsem.. nos tcmIOI do

:ut. 2- da Lei n" 8.17.$. de 30 dejane1ro de 199t:

IV .. financwnento do custeio Ih saíra com adoçio do sistema de .
.:quivalinc:J& em produto:

v •ertaçio li< "'lIlIfO ogricola:

VI • n,oçio de aiiquola pua o Im1lO51O li< imporlaÇiQ do lrilO e

seUl c1envaaos que tome conSlstente.a palioca qricoia c de COmerciO ex&a1Or' para CUIS

produlcs.

-\.rt.. 38 O preço mmimu ~a~tco do tngo. pat"ol ..:..:.4 ;mo safra. nào

podcl'l s.::- mh:rior 010 .:qul\'.:l.!l:f1te. em mt>ed3 nacl,'mll Li:l c:poca ,jc ~~ [inçio. a 90%

(nnYent::l por centoI da media dos preços Intemac:lun:lI~ dIJ produto ro.1S :...:.:.:nos!4 (vinte c

quauo, meses. contidos õlte d~zembro do ano civil imL"tií:atmt.ente ~u:r.::::"

Pazicr.t.fo único. Como pat".imetro p::Jr.l 05 pre::,s mternacionais
seria COn5lcieradas.as COtaçÕeS do mgo "h:lrd red winrer" p:ua a pnmc:u~ :muega, na Bolsa
li< Kanus Cit, • EUA.

An.. 4" O preço mlnlmo. de: que [f':ltJ, a ~go anteno.r.

&.On"e$pOflOe:lO Ingo n.1CJonal da classe ";ruemu:dimo" tipo 2. conlom'.!: ~stabelec:ido por
Ponatza ao ~linistenD da Agricultura. do Abastecimento e em ReCorro:! Agnna.

P:ui~Qto uruco. Pm dS:feJmJnaçáo dos pre:os minímos das

demais classes de lngo serào considerados os limites lixados no Al'1e:co i '::sa lei.

An.;' O imposto de import:lç:1o. da .que tr.lta o li1ClSO VI do an.
~-. sem aDllc~o n;u ImDOnaçóes de lOgo em gr:io. l~rinha de tnso c: trIÇO Çl3tUdo e podera

ter sua auquou. redu:nda apos o lenmno cb comercul1lZi1Çio d:! proaucio nacional. em
cada ano. de: fonna a facilitar o abastectmento Interno.

~ I- A inCIdCncla do Imposto. de que tr:n.J. o c.IN" sera
cumu1auva em relação à tanfa do imtxmo de impo~ "aa valorem·.

; :'D Compete ao Poder EX~CUll\'o:

[ - e.1t~fecer cmlinos par.t. detcrrnmaç;io ÚO \:!Olor do \mposto de

Imponacá.o cspccuico. a ser cobrado no desemb:lrauc;

:1 • propor. mens'Umenrc. o t:2lor dt: reicrenclõl nor tonelada para a
.lphcólcá..;l CI,) Imoosto ac :mooni1Çâo especuico.

~ 3D O imposto De imponac;.:ío especuico. dI: Que U:lfa este anlgo.

nia se :lpuca ól operações comercl:!ís com o mgo prodUZIdo pelOS palscs que I'nzc:m pane

do Mere:lOo Comum ao Sul· MERCOSt.:L.

Art. 6- Os produtores rurt1LS cum rendlmenros lisic:os por hectare

iZ~ ou supenora lOS t5\unados p'3:'l. q,uem t~ USO dõ1S tc.cnologlas preconiDcbs ~la.

~lUsa senlo conlCmplados com recursos dto: CUSleLO compmsveis com os cUSUtS
_ p""" adoçIa <W\llelu r<eaol~ias.

pari;ratO linico. Na hipótc:se prevista no C'PUL o limite mínimo

de adianramcnto para o custeIO agricoJa do pJanuo d.1s \'UJecbdcs de trigo "superior" e

"mdbonldor" seta de iO·/. (scterna por cento) d.1. receita estimada com base no preço

lIÚIIÍI1lO básico e na pnxIutividadc: esperada.

Ar!. 7' Sio lixados pora os eereat5 de inverno. na safra do ano
sut.qUcnle :10 da apmvaçio desla lei. o preço mlmmo bãsico e os vaiara de

fiDIDClan1CnlO do Anexo 11 desta lei. com as espectliQÇóe5 nele díscnmlmKias:

i . Os preços minímos. d4: que: U'i:tU t:~tc anlgo. SI:~ assegllrados

aos proclworn rurais C: suas coopem1V& livres da incu1cnclu dlJ Imposto ~bn: a

Circulaçio de Mereodonas e. PmlaÇio li< Serviços • IC~tS < da conlnbu:<J,) ao Instilll10

Naaiana1 de Segundade Social· INSS. obsetvadas os nulllW ape""IUn:lls :"'U1~ pela

CoaqlIIIbia NICiouI li< Abam<:llnelllO • CONAB:

\I. Nas oquísiçlles do Ouvo= ['.:dual • AG[, I~ oboetVadas

as apeciflCaÇ6es conswues da elossilieoçio oticial:

111 .. Os vaiores de fin.:mc~lO i1 l".-stocOlgtm d~ StmentCS seria

caku1ados pela CONAS. ;, CpDC& do iniCIO da S3!'r.1, I~\·.mdo em clJn5lacraçio o preço
.. rníaimO ou o valor de financwnmto do grla dt melhor upo e cI~. o custo adicio~

pu a produçAo de sementes e os CUStos de recepç:io. limpeza. 5cl~:io. ':Iwuicaçio e

~.

\n.8" Os produtores ruro1l:. ~u:: t:uIU\"ilrcm toga ':'~::I a ttcnologt&

pm:onlzada pelos tnsUlutO$ olici:us de pl:sqUlsa f'lOJ:;2r:io t:t.:'{us '::Spl:CI~b ü.~ :1dcsio 10

propama de seguro I!:!ncola. ugundo nonn:1S c: rru.:cJmtcmos c~~bclr:.:::.,.) pelo Poder

Execuuvo.

PariRrato unico. As WQs ":SD~I~5 de adesâu ao se~W'O agricola
saio menores Par.l os produ&ores que oapracnurem mciho~ resulUK10s de produtivt~

e de qualidade e menor trcquencia de demanda de c:ob\:nurt1 do St:guro ::tgncola.

An. 9' Obedecidas as pnondodes C5lllbel..,lllas pelo Conaelho

Nacional li< Politie& Agncol. e as meus preconl:z:ld:ls pel. 101 0< dlrelnzes 0<ÇameIIlirias.
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o plOCluIo da l<ItI:Idaçio do impcmo. de quo ll:Itl o on. S'. se", alocado. lIIlIIimcme,

q_ da olabcnção do proP,o de lei ",-wiL em pRIIfOlIIII de gençio.

<WalYoIw- o dilUolo do< peoqulsa • de _ 'ecuoIociu de produçio.

-wizaçio • ind_laIizaçio do trilO o ..... detivodos. com o objeúvo de ampliar a

qu.tüdade naciOnal e a comperitividade jntanaeJorW dos cereais de inverno e 5CUS

derivados.

.-'.rt. lO. O Poder Exccuuvo .sl&bclccerà. no prazo de 3D (lrintll

diu contadoo da publicaçio desta lei... cláll&ulos do saivaluardas. ........ do ,mpcmo
eopocifico. para a cevada • o mal", cervej.uo • p~ as demais cullUlU de inVCt1l!l ......

derivodos. obscMdas as peculiaridades de coda prodUlO • OI dlrdias CSIIbclr.Idu nos
..... 2'. J' e ,5' desta lei.

AtL lI. O Poder E.......tivo rquIamcnlar.i .... lei no prazo de ...

90 (novenra) diu coatados d. sua publíaçio. cobcDdo ao MiniNtio da FI2I8da • ao

MiIUlcrio da "'&ricuIaua. do "'_imcnla o da RtI'OftII&' "'gn;m adoIar as mecIldas
.-naso promover 05 ajUIICS pemnen... a cxceuç:\O do dl_ nesl& lei.

AtL12. estaleienuacmvlgornadaladesuapublkaçio.

JUmnCACÃO

A politica de fo';""'" da Iri.icultura nacional _ adquiriu

tCltvincia. no imbilO das polillcas publicas. O. resultados alcaDçados. porem. Co.....
limitados Ç'OI'q,ue.. apesar da constltal;io d~ :1utnentoS de produc!o. nIo Ie cante;.ui.u

reduzir definiuvamen", a dependência de ImponOÇ<\es.

Elc&minanclo a ",,'GlllÇio da p«>d\lÇiO de ,n;o '"' BruiL. posoivcl

o~ I.c~~ de: vãriu ciclos. Tomamos corno marco n:tr:-encial mais m:eme o

.... de 1967 quaado se cdllOU o Dccmo-Lci n' ~IO. de 27.02.67. El:e diploma IepIrne
COlIlO objetivo: "prioriDr o ma<> na"ollah regulamcm>r a cOlMttl>1i%&Çio.1ÚI>lÇ&Ddo o

poder monopolista do 1I0vemo no men:odo de tri!" nocion&l e ::':l~: Ilnlltír o

•~ adeqUldo do m=a<lo: ampliar a apocldade ele ensil~em doi moinhos".

AJl&lisando. ponanlo. o clelempenho da lliticul..... nocion&l a

~anir de 1967. C:OtlllaWOOS a eXistência de \lariu filSCS:

a) Periocle 1967n9: ••pon<io da irc:t plantada. _10 do
','olume ele produçio:

b) Periocle 1910114: queda dos nivcis de prodllÇio com oloV&Çio.

poswnL dos nivcis de produtiVidade:

........... sueadO da a-a adllrial do Trico. tc\lIliáa em

......... cIt 1.99S.na6'FciraNa<ioaaIcIt frilO .... CruzAlla(RSl.s........... quealC
foi • ib*Io pelo PmidoIllc da FEN'"moa. Décio~ Tcirain. e peIoa
Vioa.P_ du "'- T.....lá&iêa • Oi01llp;io. SISo Ricardo~ •
ADIàaio AUIUSlO SamJ>oIo da SílVL estOU prDllOI1d<> il ClllISicIeQçio do Colll'C'"O

- Nacional o prcoente ProjClO ele Lei quc di'I'ÕC sobre o I'Lo\.,"O PLURl"'M:.~ P"Y''''
nunCULlURA NACIONAl..

O objetivo básic:o do referido PI_ • a c1tfilliçio das (DrmaI ele

~ daa "s:Uv&&uatdas aeoasi<iasà cOl\l1lCliu,'id;ade da U\liculmra". ele quo
UMa o § 2" do .... I' da Lei n'I.D96. de 21-11·90. q... 'dl'I'ÕC sobre a CulllCll:1lliDçlo o
a1JldoolUiallzaçio do TrilO. dá ourzas providincias"•

lU "salvquatdas·. de que tr.1:\ aquele diploma Ic~aL sm- .,
~:

a) a detemlulaÇio de Preços l-hnlnlOs:

e O Preço Minirno buico d~ tn'g.('I. p:1lil coada :moeló1ir.1. :lào paóer:l
ser inferior ao equiv,J1ente. em moeda nIl:JOna.I cf.1 qxl('..1 dto: sua (j~• .\I '/0". (novet1tl

por Q:ntot da media dos preços IntemliC~ do pn't\JUIU nus ultitnOl ~.J ~. contidos

até dezernbro do ano civil imedWamence antenor. ('Jota 3 li~ do Pn:ço ~tinimo e de

"'alares de financiamento. obserY:U' parimeuOs c crit,.,"C's constantes dos Anexos J e 11;

• os _ Mínimos ser.lo :IUCIlurados :lOS produtores e suas

CooperatiVas. livres da incidiac..do IC~S e da Conlnb1riç;lo ao INSS:

b) a dcfmiçio cio ...... p:n ~ 10tmaç;l0 o • libctaçio de CSlOllUCS

lOIUIado<es e C1UItC&icos:

c) a abcmua de linllas de crédilO espccíD\ ""'" o lill&llCiamenm da
.-em: 05 valores ele fi_ • _ de ...-.. ser.lo CIlcuIadoo pela

CONAS. i opaca do inl<lo da JOÚ2. levMdo em eoMidcraçio o Preço Mlaimo 00 o valor

ele flllilDO_1O do &do ele mclbor trilO • elasle. o CIlllO ldiCionol para a produçlo do
........... o os cllSlOl ele rccepçio. limpeza. seleçlo. cllllSifu:açio o ombllapm:

d) a fixaçlo de lIiquoIas clt importo de ÍD\1lOrlIÇIO do trilO f ....

derindos:
• a fiur;Io ele aliqUOlaS pita o irnposlQ de iTnponIçIo do trilO. da

r.riDIla ele tria<> • do trilO panido dcvcr:i ser consislenle com a política asncola • de
..-.cio ClClCrior dalinida pora o pnlClllIlr.

• o valor ele rerem.:ia por ronclada ""'" a aplicaçio do im'poOro ele

illlpOllOÇlO ~ l'ftlllOSIO ""lo ...inisúno da "'Iria>lllln. do Abasta:imato
e da Refclcma piria • flXldo pelo Minist<rio da F-' ouvido o MiDislirio da

Ind6llria. do COIIIál:io. do Turiomo:

c) PcriocIe 1915/19: a aUlD-lUCICiincia .,... a ser wna
poooibilidade com a safra RCOtdc de 1917. LOIO após. porem. a produçlo ttitlcola enua
emoloelimo:

d) Período que se lDicia em 199O: reduçio acentuada da área

plantada e do volume ele produçlo. A grande oferta de Iria<> I preços subsidiados no
:nercado internacional. sobretudo dos Esta40s Unidos. permitindo Daumento signifiC.Jlivo

das imporuoç<\es. I falia do estimulo credlticlo • produçio naclOllli. a catinçlo dos
suOsidios li produçio e ao consumo e a tolaf desrcguiamentaçlO do SCtor (Lcí n' 8.096. de

:: de novembro de 1990). P:lSsam a conmbulr. deCididamente. p:Jfa a aceleração da crise

da tnticultuta nacional.

Scm gmntl! de compnl pelo govcrno. ~m credito de custeio e de

investimento. os tritÍalltores descapllalíz:ldos PiUSIm <1 d~... quase que

~xclusivamente. de condições favoraveis de clima e de: fertilidade do solo para a eleVaçlo

dos mVCIS de: produçio e de prodUtiVIdade:.

Hoje. I liitlalI...... mio 0-'"~ .......... urti popd
ptapoacIcrIlUe na polilica de abaslooimcnlO imomo. mio _ tnais lIq1ICla poaiçID ele
dealaque naacaIa de prioridades _ pela0__daa polilicu púbücas.

É c:cno que a crise fiscal ji. ..... paIIIÍlIlIl&is a li-"> dos
elevados _ com subvcnçdcs _ pn>duIora. _ -.;dons.....aiada_

que o _Ibo ele Estado deva conun__voneIo a~ in_ clt trilO. Este

P<odulo <:Ol\lÍlIU& t\IadImeazaI à _ 11m- da popuIaçiD .. JKl'W*l. cabo ao
EII&do CSlimular a pnxiul;io e__a _Ildadeclt __

• o ÍIIlJlOGD de impcxtaçIo ..... se aplica nas~ c:oIIII:ICiais
.... o tria<> procIuzi.do pelco peioa do MERCOSUL:

. o) a defiDiçio de IanCas colllpCllSOUlrias a subsídios na ori_ •
tarifa IIlIidupiIIIo__do disposoo no .... 2" da Lei n' 1.174. de 30 dejlllliiri>'de

1991 (~peloneo...on'174.e1e 10 e1ejulbo ele 19911:

fi a al>enura do linllas e'l"'C1.is de credltos r .... o financiamenlO
do custeio de sath:l. inclusive com a adoçio do SISICD'l:l d~ equiv:llênCl:l.~~dlltO

g) erilIÇio do Se!uro Agnc"la:

e ~ produlOl'eS l11r.2JS ~Uc: l.:ulli\'Imn tngo ~.:m a recnolo@ia
_iada pela pesquisa paprlo lU&S espcciois J. aód30 a" rm.,..,... ele~

opicola:

• u .....~ J< a.Jcs&> ao SC'&utO .Sticcl& seria

~ do sorte a benefICiar 05 prodUlOrCs quc u.i1izem .ocnolO!!iL ou sej"'1edo
valores menores para os produtores que :lprnenlóU'em melhores resultados de

pnsdwividade o d. qualidade. com menor frcqtiênci. de demanda de cobmura do SCIUrD
apjcoia.

o-ttu... alllda. a Proposl:l quc o produto da am:ca.daçio do
imposto de imponaçio .. de que tr1tIm o inCiso \'1 do 0It• .;- e o ano S~ :0 Projeto. SCJ'

alocado em proyamas de geraçio. desenvoJvJmenlo e diflJ.ÀO de pesaWJa.f e de novas

teenoiolÍ&S'" produçlo. comen:ialiDÇi<>. InduslllaliuÇÕO do IllSo. seus dotivados. E.lC

ill'OCOIimento pcrmire maior lllInS\l&Iincia na utillzaçolo dos lCCUfSOS públicos.
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Dada a relevincia da Proposla. espetamos cl)ntal com o apoio dos

nol:lra Parlamcnwcs para sua rápida trlImi1aç4o e l2provaç;iQ.

SaladasS

ANEXO I

PARÁMETROS PARA A FlXACÃO DO PREÇO MíNI~10
DO TRIGO NO PERÍODO DE 1996 A 1999

ANO i ANO I ANO ANO IPARÁMETROS
1996 i 1991 I 1998 I'"Valor·Piso do 1.08MKC (I) 1.02 MKC <tl 0.96-MKC (I) I0.90 Mk.C (1)P.reço Mínimo

Ágio para o trigo Mínimo de loe~ Minimo de 9% Minimo de 8% ! Mínimo de ~~de variedades

I
superior e
melhoràclor (2)

Dcsc:onco para o 0% Máimo de loe~ Máximo de 15% Máximo detrigo eomum (2)
IS%

PH·Piso do trigo 72 72 73 73pela
política de preços
minimos(3)

(I) MKC z média das cocaç6es do trilO "Iwd red winter" para I' entrep, na Bolsa de
Kaasas City EUA nos \Ütimos 24 (vime e quamu meses. comados ali! o rnCs de dezembro
do ano civil imediatamente anterior. convenida em moeda nacional no mes de fiuçio do
Preço Mlnimo.

(2 ) Aplicado sobre o Preço Minimo básico.

(3) Peso por hectolitro.

ANEXOU

PREÇO MíNIMO E VALORES DE Fl~"lIiCIAMENTO PARA 1"'

CULTURA UNIDADE RSlUNIDADE I CRJTERlO

Tritica1c I I 190% preço minimo uilO

Canola I I Ipreço pago pela iDd6sIria
lCevada I I 1100% preço l\'lIJlimo trigo

Trigo I \ \cODfonne :mexo 1 I

OBSERVAÇÃO: Preço Minimo valido para trigo e \":ll~res de finartc:llImentO para os
demais.

Bue: JaneIro de 19%.

Dezembro de 1999
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ANEXOU

PREÇO MíNIMO E VALORES DE FINANCIAMENTO PARA,.'"

CULTURA ; UNIDADE RSIlINIDADE CRlTERlO

~riticaie 90% preço minilDO mIO

~ia JlNÇO pqo pela iDdúIIria

Icmda 100% preço miDimo mio

Trilo I I coaforme lIIleXO I

OBSERVAÇÃO: Preço Mínimo válido para mio e valores de fillaDClamemo para os
demais.
:i

Bale: JanciIo de 1996.

-LIGa.LAçAo CaTADA ANEXADA ".LA
CCUIIIIl.'C;'O..U"IUDOa Ll-.A1IVOIoCeDl •

L1:l H. 1_ - DI: 21 DE NOVEIIBBO DE 1.
D~ sob... ti ~rIIÇio t: induIIriGli:GÇão do .ri!9.

~ dlf OfIttrlS pnwidinCÍIIS

o Pr.kW'te da ltIpIUdIeI
hço __ que o eoacr- H..... d8cnC& e w eanctono a Al'UDte Lei:

AlI. 1." !lo~ .. COCID Termorto HlCioul, a c:amercialIaaçi • a íIIdUa
.ri'UseçAo do U1IO de quUquIr prac......m•

§ I: (Vmdo)

S So- O Ula" •• da EcOl'Cl t.,~ .• PlaMiaD*ltO estabeleclrá as sal
ftIUUdU Del n.1nu , c:orrspeUJtdade da tr1t1CU1tura • tadUU1& nac:lcmais.

AlI. 2.' (V...).

AlI. 3.' (Vetado).

Alto f.' (Vetado).
Ano 5.' ~ ataDto Q Depanamao de TrilO - DTBIG daS~

N.moaal de AbU......."to - stnfAB ficado~ o aceno t*:mco e as
NlPlCÜYU~ ao MJn''''''1O da J:coIIamí. P-..ada e ~jameato.

AI'L IS." J:áa Lei eD&ra .. .,. _ data de sua pubUcaçio.

Aft. 'I.' RnaIUD- o DIcnt.OoLli D. 21D ('l. ele 2'l de fnermo de lH'l. e as
d.-a~ .. comzuto.

PenwIdo COllor - Pr....t.t da 8.lpdbUca

1AIIa 11. CardaIo de u.uo.
AIIIftIUo Cabnra lbDO !'UbD.

Sábado 4 59315
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DECRETO-LEI N9 79 - DE 19' DE
~BRO DE 1966

171s,"tui norma pczr" " j'Í%czção ele
preqol mínimos e execução deu Dpe
TCIÇ6el de jincznciamento e aqu1:nçdo
ele prod.UtOI "gropeculÍriol e adota
outra. pTeWitUncicu.

O Presidente da República, no uso
das atribUições que lhe são conferidas
pelo art. 9' § l' do Ato Institucional
nt •• de '1 de dezembro de 1966, re-

101ft ba1x&T o seguinte Decreto-Iet.
Art. 19 A tfDiio garantirá os pre

901 c10s produtos das at1Vidades agrí
cola. pecuária ou extrativa, que forem.
flDclOl de ac6rdo com êste DeHeto
tel.

Art. 29 A garantia de preços tnstl
tufela. ud"Presente Decreto-Ie1 é estabe
lec1da excluaivamente em favor dos
produtores ou de suas cooperativas.

I I' Essa garantia, entretanto, po
clerá estender~se aos beneflciaClores
«me .J&II1UD1rem a obrigatoriedade de
colocar à dfaposição dos proàutores e
nu cooperativas - com garantia a
6Stes de plena Jlberdade de colocação
doa produtos e subproàutos resu1tan
• - no mfntmo, 5~ <ctnco por cen·
to) ele sua capacidade de armaz=m-

mento e beneficiamento, no prazo de
financiamento que fOr· outorgada a
êste3.

§ 29 Em caráter excepcional. .
quando circunstâncias espeCIais de
merca.dos justificarem, a critério da.
Comissão de Coordenação Executiva.
do Abs.stecimento - pOderão as ope
rn.~ões de financiamento· ser estendi
daS, igualmente, aos comerciantes.

§ 39 Em ambos os casos previstos
nos parágrafos anteriores será lndts,;,
pentável a· comprovação de pagamen
to, aos produtores, de .no minimo o
valor des preços f1xados de acOrdo
com êste Decreto-lei.

Art. 2'" A Comissio de Coordenação
Executiva do Abastecimento regula
mentará antes de cada safra. as con
dições estipuladas no I 29, do m. 2e;t
dêste Decreto-lei.

Art. 49 A União,efetivará a garan
tia de preços através das seguintes
medidas:

4) comprando os produtos, pelo
preço mínimo fixado;

b) concedendo financiamento. com
op~ão de venda. ou sem êle, inclusive
para beneficiamento. acondiclona_'1en
to e tran..~orte d03 produtos.

...••••........•.••.•...•.•..................•••....._-- .......................•.....

LEI N. 8.171 - DE 17 DE JANEmO DE 1991

Dlap6e aobn a politica qricola

O·Presidente da. Rep\iblica.
Faço saber que o Congreaao Nacional decreta e eu aanciono a seguinte Lei:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4O

CAPÍTULO IX

Da ProciuçAo, da Comercialização, do Abutecimanco
.e da Annazenapm

An. 31. O Poder P6blico formará. loc:J.1iZ:lrá adequadazz:ente e manter' ...
toquei reguladores e eurat6gicos, vilando garantir a c;ompra co producor. na for·
ma da lei. ""rurar o abastecimento e regular o preço do mercado interno.

i l! OI ..coquel reguladores devem contemplar, prioriuriamente, OI pro.
dutos búicos.

§ 2! (Vetado).

§ li! Oa ••coques reguladorel devem ser adquirido. preferencialmente de
orpnizac;6u associativas de pequeno. e méclioa produtore••
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§ oi! (Vetado).

§ 5! A rormaçio e a lib.ração d.sces estoqu.s obed.c.rão regru pautaciu
no princípio da menor interferência na livre comercíalízaçao pn.....cia, obHrVando·
.. prazos • proceciimen~ preestabelecidos e d. amplo conhecim.nto p1lblico, s.m
ferir a margem mínima do ganho r.al do produtor rural, &aIIentada em custos de
produção atualizados e produtividades médias histórica.

Art. 32. (Vetado).

Ano 33. (Vetado).

§ 1! (Vetado).

§.r A garantia d. preçoll mínimos far-se-á através de financiamento da co·
mercialização e da aquíaiçio doa produtos altrícolas amDarado••

t I! O. alimentos consideracio. búicos teria tratamento pri~lesiaciopa·
ra .reito d. preço mmímo.

Ano 34. (Vetado).

Ano ss. A. ftIUiaa do. estoques públicoll .erão realizaciaa atrafta de leU.
em bolaaa de mercaàoriu, ou diretam.nte, meciiante licitação pública.

-- Aí'i. 36. O Poder P6blico criará e.tímulo. para a melhoria du conciiç6"
d8 armaunapm, prcce..,meuto, embalagem e redução de perdu em nível de ..ta·
belecimeDto rural, iDcluaiyp comuniUrio.

Are. 37. É mantida, no Território Nacional. a exiglncia de padronização,
fl8O&liuçio e cluaificaçio de produtos vepcaia e ,nim.i., .ubprociutoa e deri.....•
doe • __ reeíduoe d. valor PCOnôlDica, bem como doe prociuco.~ deetina·
doe ao consumo. à industrializaçio para o mercado interno. escamo.- .

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

LEI N. 8.174 - DE 30 DE JANEIRO DE 1991

Djapóe eobN princtpioa de PoUtica Âp'1cola, ••tabelecendo at:ribuiç6ea &O

Couelho Nacional de Polftica Agncola - CNPAo tribUtaçio
C01DpeDeatória de prociutoe &p'1colu, amparo ao

pequeno produtor e NBrU de ('1DÇio e
liben.çio doe ..toqUM pímHco.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n. 293m.
d. 17 de janeiro de 1991, que o Congre••o Nacional aprovou, e eu. Neleon Carnei.
ro, Presid.nte do Senado Federal, para o. efeito. do dispo.to no parágrafo único
do artigo 62 da Conetituiçio Federal, promulgo a se!'Únte Lei:

Ano l~ Al6m das atribuiçõ.s do Coneelho Nacional de Política Agncola de·
finidu em lei. compece ainda àquele Colegiado:

I - controlar a aplicação da Política Agrícola. especialmente no que concer·
ne ao fiel cumprimento dos .eue objetivo. e a adequada aplicação dos recuno. de••
tinados ao s,tor:

11 - orientar na identificação das prioridades a lerem estabelecidas no PIa.
no de Diretrizes Agrícolu. cendo em Vista o disposto no inciso anterior;

III - opinar sobre a pauta dos produtos amparado. pela política d. garantia
doa preço. mínimos estabelecidos pelo Minist.no da Agricultura e Rerorma Agri•

.ria, que áeverão ser publicad.os,.pelo menos. 60 dias antes do ?antlO. mantendo.
se 'atualizados até a comercialização da repectlva safra. conslce:ando as sazonali
dades regionais; e

IV - assessorar o Ministério da Agricul tura e Reforma .~grária na fixação,
anualmente, dos volumes mínimos do estoque regulador e estratégico para cada
produto, tipo e localização, levando-se em conta as necessâr:as informações do
Governo e da iniciativa privada.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Agricola será presidido
pelo Ministo do Estado da Agricultura e Reforml:. Agrária.

Art. z.' Os produtos agrícolas que receberem vantagens. estímulol tributá
rio. ou subsídiol diretos ou indiretos no país de origem. desde que os preço. de
internação no mercado nacional caracterizem-se em concorrênCia desleal ou preda
tória. teráo tributaçjo compensatória, ouvido o Coneelho Nacionai de Política dgrí·
cola-CNPA.

Sábado 4 59317
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Art. 3~ O. e.toque. público••erão liberado. pelo Poder P6bHco quando
o. preço. de mercado .e .ituarem acima àe um preço àe interverição, .atendiàu
.. regr.. di.ciplinaàoru àa intervenção do governo no mercacio.
_ Art. 4~ O. preço. de garantia do. produto. de conlumo alimentar biaico
da população. nu operaçóe. d. financiamento e garantia de compra pelo Gover
no Federal, realizadu com pequenos produtorel, deverão guardar equivalincia
com os valores do. financiamento. de cUlteio de forma a evitar a detuarem entre
o preço de garantia e o d6bito com o agente financeiro.

Art. 5~ Elta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam... u diapoaiçõe.s em contrário.

Dezembro de 1999

DECRETO N. 174 - DE 10 DE JULHO'1:m:ml

Beplamata a tributaçio campeDllat6ria para a impol'tlÇlo
d. proàuto. de oripm aptcola, pmista DO artigo r,

da Lei Do 8.1'1.(1), d. ao de jauiro de 1981

o Pnaidente da Repíablica, no UlO da atribuiçio que lhe CONere o artigo 84.
"incia61V;-cla Conatituiçlo, e tendo em viata o diapo.to no anilO ~, da Lei n. 8.174.
de ao ele janeiro à. 1991, àecreta:

AR. I! Sujeita..e à aplicaçlo de tributaçãO compen.atória. sob a forma d.
IJnpoato .obre a Importação adicional, o produto de ori~m agropeeuária importa
do, que ~b&, no paia de origem, subaídios diretos ou indiretos, eaúll1u1oa tributi.
ri. ou quaisquer outr.. vantapna, desde que os preçoa d. internaçio no merca.
do n.cional caracterizem... elll concomnci& desleal ou predatória.

AR. r Para .C.ito d. inv••tigaçio da exi.tência de concorrência d.al.al
ou predatória, decarl'ltnte da importaÇão d. produtos agrícol.., .erM levado. em
conta oa .el\ÜJ1* elementos;

I - a import&Çio em quantidades aignifiCAtivu em termo. absolutos ou rela-
ti,voe • produç.to • conaumo interno.; .

n- preço de produto importaCio, internado, a nível de atacado, ab.o do pre·
ço do produto similar nacional, conaiduaDCio-ae um período prévio repre.entati.
vo de a~ 6 anoa;

III - outros fatores econõmicos relevantea.
Padgraío ímico. Ao Departamento de Comércio Exterior - D1!:CEX. do

~t6rjo da Economia, Fazenda e Planejamento, por sua iniciativa ou mediante
petiçio de entidade. de clu.., ou dntas atravá. do Conaelho Nacional à. Políti·
ca Agrícola - CNPA, caberá investigar a exiatlncia de concorrencia d..leal ou pre·
datória à produção nacional, decorrente de importação de produtol de origeltl agrícola.

Art. 3! O montante doa aubatdioa aerá calculado. por unidade do produto,
pela ciiferença entre o preço FOB de exportação para o Brasil e o preço FOB estio
mado, toDlolUlào... como referência o preço recebido pelo produtor no país de origem.

Pmgrafo ímico. O montante do .ubaíàio mencionado no .. caput" deste ar·
tigo poderá ser calculado tomando••e como referincia o cUlto de prodUÇãO no pais
de orlgem.

Art. 4! Em cuo de interel•• do abutecimento Interno. a parar de propoa.
ta cio Minia~rlo da Econoaua, Faz.nda. Plane)&mento - MEFP. ouvlIio o Minista.

rio da Agricultura e Reforma Agrárla - MARA. o montante do Itr.?o~to sobra ~ Im.
portação adicional poderá ser inferior ao calculado na forma·do artIgo anterior.

Are. 5~ Sujeita.s. às regras previstas nelte Decreto, todo e qualtuer impor.
tador, ..ja ele pe..oa física ou jurídica de direito público ou pri..-ado.

Mf.. 6~ O proceciimento d. que trata o artigo 2~ deste Dec:eto. ~b'm ~e
r' adotado no caao de produtos importados de pat.e. revendedorel ou ultermedl4.
rio., com base nu vantagens conc:edidas no pats de origem.

Ãl'f.. 7! A Secretaria Nacional de Economia - SNE, do Mir.inério da Eco~o.
mia, Fazenda e Planejamento - MEFP, estabelecerã, dentro de 60 (~..a~nta).~l".
la nOrmal e regras necenáriaa ao ~primentodo ~rtigo 2! e dell1lU' dllpo'lavol
d.ate Decreto, ouvido o Conselho NaCIonal de Po1(tíca Agr1cola - cNPA.
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An. 8! Caberá ao DepanaJDento de Comércio E~terior - DECEX, 00 Minis.
t6rio da Economia, Fazenda e Planejamento - MEFP. baixAr os :leos·necessários
1l eucUÇio dute Decreto, bem como du normu decorrentes do disposto no arti·
CO anterior.

An. 9! Este Decreto entra em visor na data de sua publicação.
Fernanelo Collor - Presidente da República.

Sábado 4 59319

DJ:CREI'O-LEI N9 210 - DE 21 ».
FDDZDO DI:' 198'1

B,tabelece nonncu pUTa o "DCZst"Cl
menta. d. trigo, suu inctustrzuhl'w,tCZO
• "ccmteJ"c.tQclÇ40 e c:tei "utrr~ 1)1'0-
f1iiüiiiúu:- .- -

- O Pres1deDt.e da Republlca, '-'aD"
do dai. air1bUlç6es que rn, COIlt'rre
o I 2' do Art. 9' do Ato lw.tttuclo
Dál nf 4. decr.ta:

Art_.11... o;...abastec1m!nto Qe t"'\go
d1:~~1íifI: será' 'atmd·tdo. p'tlt\ 'll.111d.
mente, IMo cereal de l"':'OCluçã~ 'latia-

"nal" .~p:e que nec~ :sar!o. t"r.m
pl&melftado pelo de ortl!m estra:1tlt'l
ra cuja cota de importação será €S
tabe!ecida anualm:nte peln. Supe' lU
trnd6nc1a Nacional do AblUter.ÍII1c:n
Lo (stmAB).
··~rt~ .:' O trilo de pro'1uçã~ t',,-

·ctCiiir""será. adqUirido pelo aov(k' I1U
Federâl. atrav6s do Banco do Brsu.tl
S. A.; ccmo seu agent! T!naaceIH••
aepndo norma de com~!'C:1a112'.a~o

trae:ldu pela stJNAB. ·lcando afie
pratb prioridade ta.bloluta de ·,l'ans
porte em tOdas u empresas federais,

esta-:uais e municipais para gat:mw
seu rápido esccamento.

Art. 3' AI opemçôes 'le compra
e venda do trilo estran~e1ra Jetio
realizadas com exclustvtdaJe pelo
Govêrno Pederal. através d~ !"'aufl·
ra de Ctm2érC1o Exterior do Ba.:1CO dO
Br.sil S. 'A., como seu ~,te. 1:1
fOnDaL do' que tlls1'6em o ,t,a,m IV do
Art, 86 do Decreto Dmnvo 42 bO
de 1& de dezembro de t91'. Cf OI AN,OS 14 e 88 da Lfl nÜlllero 5.025 de
10 de j\lDho de 1988.

A". 49 A programac:Ao dOot em
oarQU!S de tnlo estrangeiro será fet
ta pela Carteira de "coméreio Fste
nor' ~o Banen do mutl a, A. ou
Vidas a SUNAB e a Comissão Of Ma
tUlha Mercante do Ministério ia vsa
çAo t Obra PabUcas. 'Jludrvanrio
l'!lsUvo.mente à conuataeão e o frp·
tamtnto de navios. as dtspn'lit"6!s le·
lall vigentes sObre a rnat,ét1a.

Art, 59 FICa e"'tabelecido I) JjTaZt
de ~ (oito) dias da ".iata ~a che;:ld~

do naVio ao pOrto de deSCal"Sl:l. pa,.l
o pa-:2r.nmto. p"101 mOlnnos. da par
~ela de tristo Que lhes fOr t'at!:lQQ cr:
caCa carre:-gamento.

•••• o •••••••••••••••••••••••••••········~

PROJETO DE LEI N° 2.739, DE 1997
(Do Sr. Serafim Venzon)

Regulamenta a comercialização do trigo em território nacional e
alter~ d~sposit~vos da Lei n2 8.096, de 21 éle novembro de 1990,
restr1ng1ndo a 1mportação do produto.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.509, DE 1996)

o Congresso Nacional Decreta:

seguinte redaçãp:
Art. /0 O artigo 1° da Lei 8.096/90 passa a vigorar com a
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• L "Art. 1° - São livres. em todo. o território nacional. a
comercialização e a industrilização do trigo de qualquer procedência. desde que
esgotados os estoques da safra nacional".

Art. 2° - O Ministerio da Fazenda estabelecerá as salvaguardas
necessári.as t competitividade da triticultura e indústrias nacionais. levando'em conta
periódo de entre-safra. preço. e a regulamentação dos estoques governamentais.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor lia data de sua publicação.

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

Serafim Venzon
Deputado Federal'

JUSTIFICAÇÃO

A triticultura nacional passa por sérias dificuldades. tendo em
vista a abertura de mercado ao produto externo. prejudicando sellSl\'elmente os
tnticultores brastleiros.

• A comercialização e a industnalização do produto. tomada livre
no PaiS' pela Lei 8.096/90. prejudicou a produção de tal forma que milhares de

produtores optaram por novas culturas. deixando o pais na dependência da
IInpol1ação do produto que. ao chegar em nosso mercado por preços mferiores ao
custo do plantio vem acabando com a competitividade interná.

Diante desta situação entendemos oportuno regulamentar a
comercialização e a industrilização do Trigo no Pais. detel1nmando sua Importação
apenas quando os estoques nacionais forem msuficientes para atender a demanda. ou
melhor. após esgotados todos os estoques da produção mtema.

Devemos entender esta reserva. não como um privilegio. mas
um incentivo para que o agricultor desenvolva suas potencialidades c a devolvã
depOIS à Nação com safras recordes. produção desenvolvida e pesqUIsas de novas
modalidades e semeaduras.

Pelo alcance econêmico e social da medida. rogo a meus pares o
necessário apoio a aprovação da proposta em tela.

Sala das Sessões. emJlfJ ó;Jhi1· de 1997

SERAFIM VENZON
Deputado Federal

"LEGISLAÇÃO CITADA A:"iEXADA PELo\.
COORDE:'iAÇ.\O DE ESTI'DOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 8.096 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO E
INDUSTRIALIZAÇÃO DO TRIGO. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - São livres. em todo Território 1':acional. a comerciali.
zação e a industrialização do trigo de qualquer procedência.

S I - (Vetado).
§ 2 - O Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento esta:

belecerá as salvaguardas necessárias à competitividade da triticultura
e indústria nacionais.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.509196
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

C4mara, dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

dlwlgaçlio na Ordem do Dia das Comiss6es - de prazo para apresentação

de emendas, a partir de 12112196, por cinco sess6es. Esgotado o prazo~

nao foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 7 de abril de 1997

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I-RELATÓRIO

Submetem-se ao exame desta ComIssão oS projetos de lei

epigrafados. o pnmeiro. de autoria do ilustre Deputado Nelson Marchezan. e o segundo,

do não menos ínclito Deputado Semtim Venzon.

A propoSição princIpal pretende II1slJtulr um plano plurianual que

garanta competltividade á atividade tnticola naCIonal, mediante o estabelccnnento de uma
série de salvaguardas. nos campos do preço minimo. do financíll1)lento á estocagem, da
fo~ e liberação de estoques reguladores governamentais, das tarifas compensatórias,

do financiamento ao custeio da safra, da criaçio de seguro agricola e da fixaçio de

alíquota para o Impo<to de Importação, dentre outros.

No que se refere ao Imposto de Importnção. o projeto ,revê que

sua íncidência - nio aplicável ao trigo importado no âmbito do MERCOSUL - seti
cumulativa em relaçio li tarifa do mesmo imposto calculado ali vaJorem. podendo,
contudo, ser reduzida a allquota após comercializada a safta nacional.

A propoSIção remete, ainda, ao Poder Executivo, as tarefas
regulatórias referentes a cada um dos campos de abtangência do Plano, dentro das

diretrizes por este ttaçadas.

Em sua justifieatiVll, o Autor demonstra. que, após um perlodo em
que o Brasil chegou próximo á auto-suficiência, reduziu-se li áIu plantada e li produçio

nacional, exposta à concorrência do trigo importado, em especial o _americano, cujo

preço, face ao excesso de produção mundial, tem sido fortemente subsidiado.

" '. Considerando li importância estratégica de que se reveste li

atividade tritícola para a segurança da oferta doméstica de alimentos, o nobre Autor
considera a intervençio estatal sob a fOIIDlI de um plano plurianual que tome transperentc.

ao produtor, o apoio governamental nas áreas de crédito. preços mínimos e seguro da
produção, premiando, pllrlIlelamente, aqueles agricul~ que mais investirem 110

aumento da produtividade.

Na mesma linha, o Projeto de Lei n' 2.739, de 1997, p<clCIIde
alterar o ano 1° da Lei n° 8.096, de 21 de novembro de Im, de modo li liberar li

comercialização e li industrialização. em todo o territêrio nacional, de tngo de qualquer

procedência. dade qru agolalÚJs os es/Dqua IÚJ safm lUU:iofIJÚ.

Dadas as carncteristicas intrinsecas da matéria ell} questlo. que

entendemos fundamentalmente afeta á esfera de apreciação da Comissio dC Agricultuta e

Política Rural. tomamos a iniciativa de solicitar 1IO Senhor Presidente desta Comisslo de

Economia. IndÚ5trÍa e Comércio que houvesse por bem encaminhar requerimento li
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PresIdência da Casa, solicitando a inversão da ordem de apreciação da lP1ttna,
garantindo-se a OItiva previa pela CAPR. Tendo sIdo recusado tal requerim~n~o _

limitando-se a ilustrada Presidência a sugerir o encammhamento de questão especifica a

ser dirimida pela Comissão de Agncultura e POlitica Rural, na forma do art. 140 do
Regimento Interno, hipóte.e que não se conforma ao caso em tela _ retomam ~

proposições para que sobre elas votemos.

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos
projetos sob comento.

Eo relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A experiência vivenciada ao longo da presente década deixa claro

o acerto <10 nove modelo econõmico adotado pelo Brasil, palitado <1& ênfase li iniciativa
privada, no predomm,o das regras concorrenciai. ditadas pelo mercado e, ainda, na
abertura ao comércio exterior.

Com ofeito, o abandono do modelo de desenvolvimento
au1MqUlco e fecbado, com predomlll2ncia da iniciatIva estatal, vem trazendo • sem
embargo de problemas cOl\iunturais inerentes às profundas mudanças, em especial no

campo do emprego - palpàVelS benefiCios li economia brasileira e ao bem-estar do
consumIdor patricio.

A retirada do Estado de setores oode sua presença. era
desnecessária d,minU,U seus encargos, contribuindo para uma tendência ao equilíbrio

fiscal e para a maior seletividade dos invesumentos publicas. agora mais voltados às áreas
onde a presença estatal é msubslltuivel. Por outro lado. os Investimentos privados, k
aplicação sabidamente ma" objetiva, deram novo alento a setores industriais bàsicos, de
há muito estrangulados pela incapaCIdade estatal de mvesumento.

altvidade Intlcola naCional a necessaria transparência, respeitando simultaneamente os

compromISsos assumidos no bojo do MERCOSUL. Igualmente. não elide a participação

do trigo Importado de outras paragens. simplesmeme regulamentando sua aquisição, que

deverá subordinar-se a prévia comercialização da produção domêstica. Tmta-se, pois, de

iniCiativa louvável. sob os aspectos que cabe a esta Cornisão analisar.

Quanto á proposição apensa. o Projeto de Lei n" 2.739, de 1997,

em que pese aos seus mentórios objetivos. parece-nos mais resmt1va e. por 1550 mesmo.

menos defensliveJ. já que pode chocar-se com normas multilateralmente acordadas no

âmbito do MERCOSú1..

Face ao exposto, votam... pela aprovaçio do Projeto de Lei o'

1,509, de 19%, e pela rejeição do Projeto de Lei n' 2.739, de 1997.

Sala da Comissão, em iJ,Je """,...de 1997.

_m,/t,t!RIT
11I- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústna e ComerCIO, em reuniêo

ordinária realizada hOJe, APROVOU, unanimement~. o Proíeto de Lei na

1.509196 e REJEITOU O Projeto de Lei nQ 2.139/97, apensado, nos termos do

parecer do Relator. Deputado PAULO RITZEL

Estiveram presentes os Senhores Dep!.JtBdos·

Robson Tuma ~ Presidente. .;ntõmo do Valle •

Vice-PreSidente, Airton Dipp. Edison Andrino, Hugo ROdrigues da Cunha. Joào

Pizzolatti. Lima Netto, Marcelo Oéda. OdaCIr Klem Pa!.l10 R,tzel, Rubem Medma,

Jose MacMdo. Jose MUCIO Monteiro, Manoel Cé.ls,ro ;:learo Valadares e

Adicionalmente, a cnação de combções privilegtadoIllS Ólt~livre

~oncorrêncta. aliada a expoSIção da economia ao produto estrangeiro. elevou a a

eficiênCia de nosso parque industrial, que, após sofrida adaptação, ressurge fortalecido,

prodUZindo bens de melhor qualidade a preços competitivos, tudo no beneficio final do
consumidor brasileiro.

Renato Johnsson

Infelizmente, todavia, o processo da abertura, ainda que elogiável,
não se deve conlammar por filosofias idealistas e modelos pUristas, já que o discurso

internacional sobre o comércio sem barreiras, tão difundido pelos paises mais adiantados,

perde grandiloquêncla quando comparado às ações práticas desses mesmos países. Temos

noliClaS. abundames e diãrias, das IllÚIrleras barreiras, muitas de caràter não tarifário,

cnadas por governos de nações desenvolvidas especialmente para atender aos reclamos de

certos setores produtivos domesticas, que não conseguem eficiência comparável á de seus
concorrentes do Terceiro Mundo.

Esse desrespeito às normas. internacionais recrudesce quando se
trata de produtos agrícolas, em relação aos qlll1l. têm fracassado todas as tentativas de

acordos internacionais, seja no âmbito da OMe, seja no de seu antecessor, o GATI. Na

v.erdade-'jUCL por motivos de segurança nacional, quer por compromissos políticos,

difundem-se por lodo o mundo as práticas protceiomstas, acopladas á concessio de toda

SOrte de subsídios. de modo a viabilizar a produção agrícola, mesmo em países onde ela é,
sabidamente. antt·econõmica.

Num tal contellto, não cabe ao Brasil adotar papel de

"bom-moço", sem a respectiva contrapanida extema. Especialmente no setor triticol..

onde muito suor se gastou, muita luta se travou, até (lUC o País viesse a ter produção

domestica próxima á necessária ao -auto-abasteclmento. Tal patrimõnio não pode ser

diSSipado em nome de um libemlismo comerciai apenas teórico.

A elaboração de um plano plunanual, ao ellplicitar as garantias e

preços minimos pam o trtgo nacional. 'ira estimular o produtor, seja diminuindo-lhe o

brrau de inceneza. ~eJa sinalizando a 1mponâncIa que o governo brasileiro dá á atividade,

A forma em que foi concebido o Projeto de Lei n" 1.509196, om sob análise, proporciona â

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLlnCA RURAL

TERMO DE RECEBIME:-'TO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.509-AJ96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 23/06/98, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em I" de julho de 1998.

MOl'J1,~
I'~~~

DESPACHO DO PRESIDENTE

O nob~e Deputado SERAFIM VENZO~ formulou. em li de março d,
Correme ano. re.quenm~~[o de desarqul\'amento de proposições de sua autoria. com fulc"
no ano 105. paragrafo ltmeo do Regimento Interno.
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No tocante à matéria. defiro. presente os requisitos constantes do art. 105 d,
RlCD. o desarquivamento das seguintes proposições: PEC 415/96: PEC 422/96: PEr
423/96: PEC 424/96: PEC 425/96: PEC 467;1J7: PEC 490/97: PEC 507197: PL 1950/96
PL 2451/96: PL 2459/96: PL 2496'96: PL 2497·9tJ: PL 2500l9ú: PL 2530/96: PI
2531196: PL 2532/96: PL 2534,96: PL 2542.90: PL 2569196: PL 25-I)<9ú: PL 2705/9:
PL 2739/97: PL 3083/97; PL 3153/97: PL 3200/97: PL 3250/9~: PL 3453/97: Pl
3621/.97;.PL.3713/97; PL 3871'97: PL 3968/97; PL 4059/98; PL 4123/98: PL 4297/9E

PL 4299.'98: PL 4328/98: PL -'556;98: PL 4577'98; PL 4721/98: PL 4866,98: PLP
256/99, Publique-se.

Erasília, 11 de março =e 1999.

COMIssAo DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

TER:\lO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.S09-A/96
(Projeto Apensado: 2.739/97)

Nos termos do art. 119. caput. \ e §\o. ele art. 166, ambos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 17/05/99. por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta
das emendas aos projetos.

Sala da Comissão. em 24 de maio de 1999.

l-RELATÓRIO

o Projeto de Lei em tela, de autoria do Nobre Deputado

NELSON MARCHEZAN, indica as formas de operacionalização das

"salvaguardas necessárias á competitividade da triticultura nacional".

Nesse sentido, a proposição formata a aplicação de alguns

instrumentos de politica em conformidade com Leis e Decretos que os

regulamentam. Assim, por exemplo, os preços minimos e o financiamento â
estocagem obedecerão aos cãnones do Decreto-Iei nO 79, de 19112166; as tarifas

compensatórias a subsidias de origem semo fixadas nos termos do art. 2° da Lei

nO 8.174, de 30/01191; o financiamento de custeio adotarà a sistemática da

equivalência em produto; a alíquota de importação será estipulada de modo a

tomar consistentes as políticas agricola e de comércio .exterior para o produto.

Em matéria de remuneração, o preço mínimo, para cada

ano-safra. não poderá ser inferior, em moeda nacional da'época de sua flXllção, a

90~ da média dos preços externos do produto nos últimos 24 meses,

contabilizados atê dezembro do ano civP iinediatamente anterior e tomando como

referência as cotações da Bolsa de Kansas Clty • EUA.

No que diz respeito. á inte ação do produto estrangeiro, a

propositura admite a redução da allquota ele 'mportação após o término da

comercialização da safra nacional. de forma a facilitar o abasteci!JlElnto do

mercado intemo. O produto da arrecadação deste imposto deverá ser alocado na

geração dE! tecnoiogia para o trigo e derivados.

Os produtores rurais com rendimentos por hectare iguais ou

superiores aos daqueles que fazem uso das técnicas recomendadas pelas

pesquisas serão contemplados com recursos de custeio compatlveis com os

custos para a adoção das novas tecnologias e com deságios nas taxas de

adesão ao seguro a9rícola.

Foi apensado o Projeto de Lei n° 2.739, de 1997, o qual

estabelece a importação de trigo de qualquer procedência, desde que esgotados

os estoques da safra nacional, sendo competente o Ministério da Fazenda para

estabelecer as salvaguardas julgadas necessárias para a competitividade do tri90

nacionai.

A matéria foi .distribuída às Comissões de Economía,

Indústria e Comércio. de Agricultura e Polilica Rural, de Finanças e Tributação, e

de Constituição e Justiça e de Redação.

A Comissão de Economia. Indústria e Comércio,

acompanhando o voto do Relator, Nobre Deputado PAULO RITZEL, aprovou o

PL nO 1.S09 e rejeitou o PL n° 2.739..

No ãmbito da Comissão de Agricultura e Polftica Rural,

decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos Projetos ora
apreciados.

to o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

A louvável iniciativa do insigne Deputado NELSON

MARCHEZAN deve merecer a acolhida deste Colegiado em razao dos

argumentos a seguir elencados:

1. Ao estabelecer regras claras e duradouras para a

triticuitura nacional, a exemplo da internação do produto estrangeiro, da fixação

antecipada de preço minimo e da sistemática da equivalência em produto, o

Projeto viabiliza um maior horizonte de planejamento de longo prazo para a

lavoura. conferindo maior previsibilidade ao cálculo económico dos agentes

envoividos com a economia triticola. Esse cenário é a norma presente nas

agriculturas regidas pela União Européia e na Lei Agricola norte-americana, onde

os dispêndios e os preços de garantia são fixados em termos plurianuais. Nos

EUA. o agricultor toma conhecimento dos preços mínimos vigentes nos S anos

subseqüentes á edição da referida Lei.

2. Adicionalmente, o PL tem o propósito de reativar uma

opção importante da pauta agricola brasiieira, a qual foi severamente prejudicada

'pelá súbita e acelerada abertura comercial. Estima-se que os Estados produtores
ae toga e algodão perderam algo como 3S0 mil empregos na atual década, por

conta da concorrência desleal com produtos subsidiados na origem. A retomada

do segmento irá permitir a recuperação de parte dos empregos suprimidos.

3. Por outro iado. a recuperação dessa quase única opção

de agricultura de inverno no Sul do Pais permilirá um melhor uso das máquinas e

equipamentos agrícolas, reduzindo os custos das culturas integrantes dos

esquemas de sucessão/rotação, a exemplo da soja.

4. O PL, por sua vez. alavancará maiores aportes de

recursos para a pesquisa agropecuária, um dos poucos casos que estão isentos

dos compromissos de redução do dispêndio público nos textos dos acordos

internacionais da Organização Mundial do Comércio.

S. No que toca ao PL n° 2.739, o dispositivo que autoriza a

comercialização e a industrialização do produto importado apás o esgotamento

dos estoques nacionais, já está, de certo modo, contemplado no PL do Deputado

NELSON MARCHEZAN, mais precisamente no art. SO, o 'lal admite a redução

das aliquotas de importação de trigo em grão, farinha de trig" ~ .. igo partido após

. o término da comercialização da safra nacionai.
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Sala da Comissão. em 10 de novembro de 1999.

_

-~~~~d~o~N~E:L::·S.~O~~N~MARQUEZELLI .___
Presidente no lo da Presld~a-

Ante o exposto, somos pela aprovação do PL l.509·A, de
1996, e pela rejeição do PL 2.739, de 1997.

11' N lÇl5a • que ael2fm o Inciso XI_ artilOo qOlllllo alVOI_. &(lIic:a<;Io do-"'--'-podaIo__idas _ ......Iacladocrioldoo.__
~..:..I'reo_daRoPlblica,ClIjaancxmu IIO_do·.....

17!' _ 00 lIlls dod~ no incilo xm _ ....... deftoIçIo doJ coodiçGII do

==:-.=..de=c:::::~~~~~~'-lipdollraoiloilo,

XD .. PfIl""O"'It ••1IborIçIo de ueudoI: pita subtkliar. apücaçlo de RCUnOI fmanct:ÍloS

=:,:;:=dorqoleriuçlode_........ c1calocaçio. d_içIodo ...... do

xm· deftair H c:ondiç6cs d. opcraçJo de reservMórios poC' qcnlU pllblkos e pnVados. de
fonM. a ...... o I&JO mdltipk) doi ncursos hídricos. conforme estabelecido no Plano de Bacq
HiIkotdfica 11un:crarapcaiva fisc:alilâçlo:

XIV.......... • coordenaçio das atividaclcs ~voIvidas no árnbiIo da rode
bidra.11I croIóJica nICioftIl. em aniculaçlo com ÓfJIO' e mtidIdes, públicos ou privadoc. que i
.............dda ..jorn_

1IWrieoo:. XV................ prir oS~ Nacional de~ -. _

Vf1l. fiscahur os usos de:: recursos hídncos nos corpos de alUJ. de dominlO da Unilo;

IX • prestar alX'IO 10$ Estados na cnaçlo de órJIo'lcSUlrU de rccvnos llidricos:

X • ap<H&t as Imelauvas YOItadas para a mIÇio de Comnêa di: Bacia Hidrotn.()CJ;;

XI· pllMJar c promoVlr açóes no irnbico do SiRlft\a NaciOnal de Recursos HldncOl,

.....quais~ pm'tftUvos. que poIÃn1. minimwr OI efeitoC de seas c de Inundaçõcs'a

.. se nfac o incllO XVIIl do &no 21 da ConStituiçio. em~o aos Estados c Munlcipíos:

substitutivo oferecido pelo relalor
parecer da Comissão
subsmutivo adotado pala Comissão
voto em separado

IV - Na Comissão da Mma. e Energia:
parecer do relator

- substitutivo ofereCido pelo relator
~ parecer da Comissão
• .ubstitutivo adotado pela Comissão

V - Na ComIssão de Defesa do Consumidor. MeIO Ambíente e Minorias:
parecer do relator
Substitutivo oferecido pekJ relator
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão

, §:tt A ANA ê a. tmídade federal de coonknaçlo c ap6io do Simnu Nacional de
GertncI&mCrtto dc RCC1ll'lOS Hidocex. prtYiSlOno inciso XIX do llL 21 da ConsIituiçio. c criado pela Lei
9.•33. de 8 de J&IlClro de 1997. scndo-lhe: lfSCJUrada. nos tennos desta Lei. as prtfrOJ~uv.uneassJti.u
ao picno ckscmpenho dI. c:ompctinciJ. qüe lhe é própria..

., . §)' A J.tuaçio dI. ANA será desenvolvida em mtculaç:io COCTI Cqios c entidades.
pubbc:os c pnVados. IntCgDntes do Sistema Nacion.1 de Gcmlciamento de Recursos Hídric:ol.

rcquilitadol.ou~~:;::~:~~.diretlmcnce. por ICIIS Imidores. próprics ou

. PIdpIoIlnico. A r....1iuçJo de ....,....... da ANA _ ol>jao de Cl<CClIÇIo dima.
:::::"':"-;:=-~__doIopda,"'-''''''- - com llqIoo.__da

. Art.)'~ • ANA _ o _01'0,"" do SI_ NIelonaI de
=-.~ - ......... com. i~. lcpIidade, i_idade •

I·~· ...__.~. iuçio.o_ ••
•vaIiIçIodoo_daPoIillea 1'1..I0OI1 de_1IIdrIco&:

11·_. por da~ odirlioodauaode lICIInClI hldricol.rn""""h_ de _lo da llnllo, podeodo delqar ....~..,.Ó<IioI ou ás_.
-.._dopcdarde""""'.dere<ll.... hl<lricos:

~f-::na:'~=~ as lÇ6a e lliYidacSes dccormMu do cumprirnano da

~ 6 patUc:ipv da ellbonçlo do Plano Nacional de R.ecanoI Hidricx e supervisionar. Sll.

...... e.atcr a funçio de secmari.·eucul1.... do COftIClbo Nacional de Reainos Hldricos:

VI: ~Iabonrestudos tiaucos para IUbskliat a deflniçlo'dos ....Iom a scmn cobiados rc~
IIJO de m1lIJOS hklrlC01, pondmdoJ Df qttanllW'n'OJ lUpndoJ na fomu do IJtC:iJo VI do In. 3. da Ler n'
9.433.:!e 1997.

di recursos h~~:J.rrcudJ.l'. dlStnbulr t apliear fl:celtJS aufendas por tn&emM!dio da eobnnçJ. pelo uso

o CONGRESSO NACIONAL d«n:la:

• CAPtruLoI
DA CRIAÇAO, NATUREZA JURiolCA E COMI'ErtNClA DA

AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS. A!'A

• ArL I· rICa criada a APncia Nacional de Ápas. ANA. aUIllqUM lOb rtlime apeciaI
~1nCU~ 10 Ministério do Meio Ambitmc. com sede e foro no Dimito fcdc:raJ. prazode~.
indderrniMdo e ltUaçio an IOdo o território nacional.

*«Iminisnúva!~~~to~=:~~=e =i~~ é c:uaeterizada por autonomia

de 1999.Sala da Comissão, em '_,'~:
l/\'

(/>,Ji ,,;JI
DepJaá~AUGU~TONARDES

/ Relato\

PARECER DA COMISSÃO

Di.põe oob~e a criação. da Agência Nacional de Água. - ANA, entidade federal de coonteoeçio e
apoIO do Sistema NaCional de Gerenciamento de Recursos Hídncoa, e dá outra. proyid6ncIa.;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho. de Administração e Setviço Público, pela 8plOVaçio
desle e das emendas apresentadas em Plenário de nOS. 22, 24 a 27 e 77, pela aprovaçio pen:ial
das de n'\;. la 11, 14 a 18, 21, 28 a 31, 33, 38, 43, 48 a 49,51,53,62,63,65,67 a 70,73,76,76,
92,96,97 e 118 a 120, com substitutiVO, e pela rejeição das de nO•. 12, 13, 19,20,23,32,34.37,
39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a 61,64,66,71,72,74,75,79 a 9t, 93, 94, 95 e 96a 117, con\nI OI
votos dos Daputados Paulo Rocha, Avenzoar Arruda, Paulo Paim, Pedro celso, Jair Meneguelli e
Eduardo Campos, com voto em separado conjunto do. Deputados Jair MenegueJlj Paulo Paim
Paulo Rocha, José Pimenlel, Pedro Celso e Avenzoar Arruda (relator: Dep. A1elUlnd':' Santos)· d~
Comi.silo de Mina. e Energia, pela aprovação deste e das emendas apresentadas emP~ de
n"s. 22, 24 a 27 e 77, pela aprovação parcial das de nos. 1 a lI, 14 a 16, 21, 28 a 31, 33, 38,43,
48 a 49,51,53,82,63,65,67 a 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97 e 118 a 120, com aubatiluIivo e pela
rejeição das de nOS. 12, 13, 19,20,23,32,34 a 37,39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a 61, 64, 66,'71, 72,
74, 75,,79 a 91, 93, 94, 95 e 98 a 117, contm os voto. dos Deputados Airton DiIlP, Arlindo
Chinagtia, Anl6nio Feijão, Msrcoll Lima, OlimPlo Pires e Walter Pinheiro (relator: cep. EU...
Resende); e da ComiSsão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e Minoria., pela aprovaçio
deste e das emendas apresentadas em Plenário de nOs. 22, 24 a 27 e 77, pela 8provaçio pardal
dasden"s.lal1, 14a18, 21, 28a31, 33, 38, 43,46a49, 51, 53, 82,63, 65,67 a 70, 73, 76, 76,
92,96,97 e 118 a 120, com substiMivo, e pela rejeição das de n"l. 12, 13, 19,20,23,32,34.37,
39 a 42, 44, 45, 50, 52, 54 a 61, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 79 a 9t, 93, 94, 95 e 98 8117 (relator: Cep.
Lucieno Pizzatto). Pendente de parecer ds Comissão de Con.titUição e JU'liçlI e de RedaçAo.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE MINAS E
ENERGIA; D.E DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

Augusto Nardes e Antônio Jorge (Vice-Presidentes), Abelardo
Lupion, Cartos Meltes. Jaime Femandes, Paulo Braga, Ronaldo Caiado.
ZUa Bezerra. Adauto Pereira. Cartas Dunga. Confúcio Moura. Gessivaldo
Isaías. Moacir Micheletto. Nelson Meurer. SUas Brasileiro. Themistocles
Sampaio. Waldemlr Moka. Wilson Santos, Odilio Balbinotti. Paulo José
Gouvêa, Saulo Pedrosa. Adão Pretto, Geraldo Simões. João Grandão.
LucIChOIn8C/{i. Nilson Mourão. Valdir Ganzer, Hugo Biehl, Helenildo
Ribeiro, Nelson Marquezelli. Glovanni Queiroz, Pompeo de Mattos, Sérgio
Barros. Romel Anízio e Telmo Kirst: • Suplentes: Joaquim Francisco. José
Roçha, B. Sã. Júlio Semeghini. Aldo Rebelo: J.6,ão Tota e Munia Domingos.

PROJETO DE LEI
N2 1.617-D, DE 1999

( Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1,270/99

A Comissão de Agricultura e Política Rural. em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei na 1.S09-Af96 e rejeitou o de na
2.739/97, apensado, contra os votos dos Deputados Adão Pretto, Geraldo
Simões. João Grandão. Luci Choinacki, Nilson Mourão e Valdir Ganzer.
nos termos do parecer do Relator. Deputado Augusto Nardes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

SlIMÁRIO

I - Projeto iniCiai

11 - Emenda. apresentadas em Plenário: 120

111- Na Comisslid'de Trabalho, de Administração e SelVlço Público:
• parecer do relator

DA ESllll1IlJKAORGÁNICA~NACIONALDEÁOllAS'ANA
Art." A ANA _dkIpla por .... o;,..- Cdepda,~ por .....-.-pelo _ da Ilapllbllca, cem ~aIoeoinciclomes de.- _

-1IlCOlldlIçIo-.....coacad"""...ProcundoriL
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1I' o Il!mor·Presidlnll: ela ANA .... coa>Ihldo pilo _ ela Itoplblica _ ..
rncmbnlo ela Dimoria CoIesilda.. _ .. fwIÇIo pc<_ .... 0lI poIo pruo qoc..- do_
UlIIlllMo.

12' Enlcaoode_DOClIrIOdo__.... compIoadopc<__•

forma previRa noc:apuf. QlICocxmzd.ptJopruo~

An. S' AcxonaaçIo imoli_ do~ ela ANA__ podort -li"""""icIa_
:",.; iniciais dos resp<etÍYOI-'lilldo .. qoWs__~.pleDocxaclcio_

mondalo em~·~~::~:iaI~m:~,':::=
dlf'mkiva ml processo àninisttUivo diJciplinv.

12' Sem pn:juIzo do quo ....- • lei peoal •• lei ele~ 1lIaliaiJInriYI_.
.-. ela perda do _ • inobIInincia, pc< quaIqoar ... doi dlri_ da ANA. doi "-!w •.
proibiçOa"",- aocqo.

f3' _ ..fiasdo~DOpodcraIo_._ao_._do_
_ -.,. procaao adolíoiIInlivo~. quo .... _ pc< "--~

__ ao_elaRop6blica_.__~filr._.

pooIorir • jIIIpmoaIo.

An. 6' Aoo~ ela ANA 6 .- • tllAIdc!O 110 qooIqoaor ... MI'
pooftJIioool.~ lIocIicaIoodedbçlopc>lllloo-,._iL

fi' t __~...-.._IipiIlalhor,_oo"""___--.s--.~.-~-...._
o~_daANA.

....... da.~::::'::':'...-;tI":" ~fr~:(!';'I:'=:r=
~......de_\ld>ado'''_

Ar<.7" Compooo 1oo-iaCoIoIiad&:

1-cxa<er' admioiooaçIo ela ANA;
n·ediarDOnMl__ de Clll1lpOlkIClo ela ANA;

m._•.,.--...•CllplizaçIo,.--.••_---- 1V''''''''l'rir'_ClIOIprir..__ ao__de~.

_HIdrIcco:
V •.-.__pocIilIode_do_do...do_bIddaoo;
VI._.dIwJcor__.....,;.-;

vn·............_C<lIldlldsdaANA_6qIoI_
V1n._poIa-._... al.pdde do~doANA;.

oi._.jlIJcorpcdidoodo~de_..._do--.

poIo_J~~de='~=..":":.'::I:,~-·~..
12' ".__.-.~_.ANA.__.....

3'.__do_«>Iqiado.

An..~ao~_

I· .-.1opIda ANA;

n......... r.;Jo...~livodoConoolho_do_1IIdrlcoI:
m· praidir.._d11 Di_CoIqiada:
IV.ClllllI'rir'_~u_eIa Di.-ia CoIqjado:

V.dccicllr_~dàDimoria CoIoJiadaU~~ lIIJfacia:
VI._. em COlO de_.nas dcIibaaç&< ela Di.-iaCc>Iqiada:

VIl· nontar e Q(lIItOZ' HtYidcxa. provmdo os eatJOI em conüaIo e u façees •

V1n._._IIMcIora.~OI.m_plbIi<oo:

-poIa~,=~",:",~~"-~X· ._~.XI._.JlClllI<dIIciplioir.__ da JoPlo9Io........

""''1' eo.,..,_.ANA...._'Ml_lloAI.~...,..orta.çIo_.---
1.~~.ANA.compn:rroplivupRlCClSU&i.deF __

.a-_~ OIocup101CSde_. de lIaoções de~-..

~~~=:-.~~mc~:~::.::a-~e':
_doo"-;

m,opurar.liqoIdot ........ de cridi1os.de qualqllcr ........i_._do
ANA.~ em dlrida aâVa. pila fm de cobrança amiJivel ou judiciaJ; e

CAPtruLom
DOS SERVIIlOItES DA ANA

M lO. NOI """'" do ÍIICÍJO IX do .... õ1 da CooMIllliçIo, foca. ANA..-•_ COIlIl'aIaÇio lOmpCriria, por jnao llIo _ • lriIlla • leis _ do ...- _

~aowrclciode...aIlilIlIiç&sinslill/ci<looi
ParipIfoolnic:o. _ OI liIlI do~ DO ......... _

__ de cx<q>cioaal __ plbIko • __ ,~ ao

-.poolIomemo. i ,valiaçlodeprojoloo._de__ !'I .............1Il*Icoo,

..-.... i impIaocaçio. '-"'doANA.

Mil. A ANA podai ItqlIÍIiW. com _ .....idom de órJIoI • .....-__
dII admioiooaçIo pIlbIica(~ dPra. MIlilq.ioa.-.qIlaioqIIcr q........~ "
_aacidu.

1I' As ""I"isiç600 pn cxaclcio .. ANA. __ em _ 00 ....... do
oooIiooça. flCllll_ pilo __ do vÍlllO. _ .,....; _ do 1llIlIIolIo.

--- 12' n-rido._''I'lO._.JlOdItIIO..-ior.--.-'"
• ANA oavidcfts pc<da nqooIoiIadcIpn. cxadcio de ..... em C<Jmisdo.

53' Duram<: OI primoílo< trinIa • seis ...... OlIbooqilonlCS i -.çso ela ANA. ..
~dequo.... ocapoldeluowlOo com. pmia mmifauçlo dos MiJI_deEoladodo NIlo
_.dol'laoc:.--,o.;a.-'Oalio.Kdo_veis.deJXOlllO_ .

5li- QIlaodo • CCS&lo implicar Rduçio ela .......-.çIo do servidac _ioilado. Iloa a
ANAIlIOlriuda.comp__laal6.limi.. elapm:obidaD06<JIOou .._de~

An. 12. Ficarnaiados, com.finalMIade de inIopar. -.mmela ANA:

I. quaraa e nove c:arp em comiuJo. smdo cinco carp de N&WRU EspeciaLDO'"
_ de RS 6.4OOJlO <leis nül.__ ruis). '1jIIOl'ODUI' 'JllalrO _ do Gcupo-IlircçIo a
__~-DAS,__idoa: llOVC DAS 101.5: cilla> DAS 102.S:_

DAS 101A; ... DAS 102.4;oilODAS 101.3:dois DAS 101.2;. dois DAS 102.1:

a-_ •cioqlIaa fnçila de coofionça cIcllonüDadu Ftalçlla~ •__·POIL__R:JJI,V.DO__deRSI.17O,OO(JalI_._

1OIifl;....R:lH.IV.IlO__ .RSI5S,OO<_.cioqlIIoIa.o:illoolOlifl;_
PCIH.III,..__ .ISSIS'oo<............. 'l"........>:_FClII-IL ..__
"RS454JXIC_'doqIaa._nolI>:._I'ClH-1, ..__dcIS4Il2,OO
c...-.oIclIlMis).

I.' O__..I'ClH_lIriboIlçeoade_.ooooIoMçIo_."""""'-.....-- .......-..._---......faoIIo....qoaIllvusldodaalpado.
. 12' A desisnaçio poR ftIOÇJo do.............., de quo ....-oniaoli-...

- • .-.-.. ""~ pua qoaIq1Jcr OI...· (erma de mmIiI, _--:-0-. 'iluaçl5ade_ do _. inc:huivc..... _ ......
__OIpcriodoc.quc .. mc..m OI inc:iaoo I, IV. VI.vm._..· dolodao
Xdoon. 102 ela lei" í.l12,de 11 de dezombro de 1990•• noon. 471 da CoooolldaçIoilaol.olodol
-'aprovadapdo llo=lO-lein' 5.452, de I'demoiode 1943.

. . 13' A Oin:tori. Colcgiacla ela ANA podai dispo< sobre • allOtaÇlO de qIlaIllilMIvoo ••
CÜIrillliçIodas fCRH donln> ela =mra.....-da OlItJrql1ia,obIorvadooOl n1vois~
OI nkn:s di rarilluiçio cormpondenftl e os rapcctÍVOI ClIStOC z]obIiL

I" N.. primeiros ain... seis ......__1 inslaIaçio ela ANA.' FCRH podai ..
ccapoda pc<JCtVidoros ou cmpn:pelos RqIlisitados ..ror- do llÚJO an..ncr.

CAPÍI1JLO IV
DO PA,TRlMÔNlO EDAS RECEn"AS

An. 13. ConsUwem património da ANA os bens e direitos de sua pcopricdade. os que lhe
foIIIaccderidos ou que vc:nhaadquirirou IDCOlpOl"lf.

An. 14. Consticucm m:eitudaANk

I· os teaJt'$OS que lhe (orem nansftridos em dt.coatDcia de docIç6es CCIIIipMIIIM)
Or;ammco GmI da Unilo. aiditos especiais. eridilOS adkionaís c uansferfncias e rep&SIqi qK lhe

- conlorldos: ,
fi ~ os reeuaos relativos i cobr2nça pelo llSO de recursos hJdricos;

m ~ os recursos provmicrncs de convéniO$. acordoS ou comratos cdebrados com
cndlIades. orpnismos ou cmpraas MCionais ou in&enlIcionú;

rv ~ as dOlÇÕCS.ltpdos. subvenções e (lUtn:lS reemos que lhe forem dcRinados:

V • o produto da venda de pIlblicaç6es. mauriaI ~ieo. dados • ;,,(ormaçOos. ineJIlsivc
_Iimde IlcilaÇlop.lbllca.decmolumcntosadm_.de..... de~em"""""",,,

VI- rctriblliç10 pc< lCrIiços do 'l"lisqucrnallln:D pn:s<adoIo tIrccirco:
vn·. prodUto ""''''lC.c!a am:cadaçlo de ....Iw oplicadas em _ do aç<lcI de

f_lIÇlodoqacoawn.,...",49c.SOelaLcin'9A33.dc Im:
vm ~ OI' vakns aputados com a vtflda ou mptl de bms m6wis e im6Ytis di _

IX-. prod.lO ela aümaçIo de _ objnos. ÍOIOlImemoollti_ pn'o'pdlica de
inbçlo. assim como do p,atrim6nio dos infiuortt, apcccodidoc em decoRtocia do exen:kioido poderde
poIlcia. ioc:oopcradoIao (*rimõoio ela ..-qWa.1lOI .......de _ ~.

X·.......... dequc ...... incisomdoon. l'elaLci n'UlOl.de 13 dellllOÇO<Io 1990.
'l'lC lidodcxa_ apropriados poIa "lOI'qUÍL

An. IS. As n>c:eibs__ ela colo'!'\' poIa DllIOIp do cIôoIlo dlruao de _
_ .....-..à dispooiçio ela ANA. na Coola UIIÍcll do Govcmo FodaaI. _11Io__pcaas rospooúvu proznmaçl5a.

f I' A ANA _lqiolrco 'l"" pCIllIÍWD idaoificor.. _ """""",*,. cada
_"~_hido>srif_oadeOl _

il"". cIdi>OlIibi_ de que ..... -' -anlao pcdedo ...' '- em
apláçIof-" na (ermaIOJll_ pIloMmíol!rioelaFamlda.

f3' A fllUlÇio cIu do<aç6cc __ ela ANA ... 4i O,çom.llIiriO.l1lIal ....
P-'"~ • fiooocoir.o de UAQIÇlo alo _ 11mitcs DOI .... valores pn
~.cmponbo•

DASDISFOSIÇÕ~~~ ~'lRANSrrÓRIAS
An. 16. Na primeira leszIO da ANA. um diretor teri.llW1dtco de três mos, dois dimora

:=dtqu&UO&nQSCdaisdimorudecineo anos. pua imp~osisv:nudc1r'llndMolDlo

AI'L 17. F!CJ o Poder Exectldvo autorizado a:

J- transferir para a ANA o acervo W:nico r patrimooí21. din=lros e recciw do MiaWirio
do MeloA~. de ..... ÓIJlO<. ncccssários ao fundorwnento ela 0lIwq<Jia:

. fi. munejlr. lI"IaS&rir ou utilizar 0$ saldos orçamenWios do Ministirio do Meio
A~ ptn -.ser IIl1etpaa: ele elUlUUraçIo e manutençlo da ANA.lKill:zmdo como r8anOI U

dtxIç6cs 0CÇIInCndriu deIdnàI is atividades finlIfSlieas e admirJistraúYas. obtcrYado5 0& nx:ImOI
subpojnO&. subIQYkbdes e INpo& de dtspesu previsws na ui OrçamentárU em viJOr'.

AIt.11. A Contuhoria Juridiea di? Ministúi(J do Meio Ambiente e a Advocacia-Gml di
UaiIo preado 1 ANA. no l.~ de SUIS compctincias. 1tt assistincil juridíca necasiria. lIé que seja
~~O~~~Q~~~

An. 19. O Poder Eltcutivo proctderi 1 clescenU'aII%aÇio du atividades de opcnçJo e
~ de raavM6rio&. canais e adutOraS de domínio da Unílo. ucetuada a~
_ do S_ lnlorIiplo _i1.iro operado pelo Opcradoc Naciollal do S....... EIIlrico •
ONS.

delcanlralizaçio~.::..~ i AN~. • coordcnaçJo • • SlIpavillO do pnx:csao de

An.20. Cabe ao _ Eualtivo Insular • ANA. devendo • _ .....- ...
"""'pc<_do_dahp6büoa,quo dcIallwli .......mracrpniucionaldo_iL
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-...coobúco. ApoblÍClÇlOdo ....~""""".inmfaçIod&AIIA.-...
-'DO_do_~

Art. 21. A /IJlA p<llIllOYCrá • ...IlzaçIo de coocuno polblico poa~ doi
Yaps UÍItmCa'no $lU quadro de pasoal,

Art.22. Oon.l'daLein'I.Olll.de 13 de nwçodc 1990._.ri__......

"Art.l' .. .... ._. _

'·_por""""aoo &ado<;
n-qunatIi porCUIfO aoI MuttieipiM;
IlI-quauodkimotpor<=lU>ao Mio_do Meio AmbiellIe:
IV· tr& ÍCUtÚI:lIe u:isdkitnM r-orccmoao Ministiriode Minu e Eneq.ia;
V -dois portealOao Ministíriu~CI!ncia e TcenoloIia:
VI'_Jlll'''''''' 1 ANA.

§~ A"""_aoMinin!JiodoMoioAmbõMco_........ llIdJl>cnç1odo
PoIlticaN_de_1Ildrieos.

§ S' A cota dw.inada i ANA ser.i empregada nl ímptemenraçlo da, PoHtk:a Nacional de
Reeunos Hidricos. do Sistema Nacional de Gerenc:iatnemo de Rea1ISOS Hfdrieo&.

§ (} Os ""royaJties.. e a compensação financeira pela urilizaçlo doi recursos lIldricos PII'I
,.raçIo de ""'li' lúds<lólrica. inlÚwidoa pela Lei .. 7.990. de 2! de _ do 1919, j4

'"':I'l o~ pelo uso de n:cunos 1údricos de~ tmI. • ScçIo IV do Captado IV da
"" 1997."(NR).

AR. 23. O In. 36 da Lei n· 9.433. de 1997. passa I vipar com a..iate~
·Art.36•• .__._.•__._. _

1_ um Presidente. que suá o MirJiItt'O de Estado do Meia Ambiente;

fi .. um Vtct.Presidente. qUt: St:l.i o Sc:creWio de Rtcursos Hídricos do MiDistério do Meio-m.. um ~Extr;Uti\llJ. qUI: ~tráo Dirttor.PmidtntedÍ ANA." (NR)

An. 24. A ANEEL promoverá. no ptuO de novtIIt& diu. ajuste no .~Io da
flIIIIIIlIMI9Io r-n de que trata o an. Xl. de modo • com.anplIr OI~ C OI.~~ cam-..o_da c:crnpeasaçJo. adocancIo-se como puimetro OS vaI«cs pntic:ados no dia anttnCX' ao da

pobIlcaçIo-.Lei.

An. 25. Eua Lei aura em vicor na datI de sua publicaçJo.

AJt. 26. Faeam rcvopdo$ os arts. 045•.c6 e 54dl Lei ~9••33.de 8 de jlneiro da 1997.

_lia.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TinJLom
Da Organizaçào do Estado

CAPÍTIJLon
Da União

Art. 21. Compete á Uniio:

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
~;

xvm -p1aDejlll' e promover a defesa pelIIIlIIIeIlle COOIl'a as calamidlllies
p6bIica,~ as secas e as inlllldlçlies; -t

XIX - inStiIuir sistema naciOlll!! de gerenciamento de rtCUrS(lShI~ li:
defíDir crilérios de 0IJtIJrga de direitos de seu uso;

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimemo UIbImo, incIuIive
bIIliI8çIo, saIIClIIIICIlfO básico e tnmsportes urblll105;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n .

. CAPÍ'I1.JLO VII
DáAdtnioistraçIo P6blica

SEÇÃO I
Oisposiçlles Genús

Art 37. A administraçlo pública direla li: indiIcIa de quI1q\IIr dciI
Pod=s da União, dos Estados, do Distrito Federll1 edos MunicIpios obedaced_
princlpios de legalidade, ímpessoalidade, moralidade, publicidade e eficiIadI ..
Illmbém, ao seguinte:

• Artigo. "captII" "'* rMiDçiJo ddda pela E-'a~ ,.. 19, •
0#061/99B •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u •••••••••_ _ ••••••_ •••

IX - a lei esllIbeIcccd. 05 ClI!IOI de COIIIrII8ÇIo pcI' taDpO _I' hw'D
pu__• -nwetempoóI:ia de m:epcioaaI iDrmIIo p6bIil:o;

X- aRIIIIIIlaIIÇIo dos servidoRsp6bIicos eo lUbsldio de que llIIIo • ~
do art. 39__ po<kdIo _ fixa&ls 011 a1lI:nldos pcI' lei especlftca, olleerYada a
iDil:iIIiva privaIiva em ClllIa ClIIIO, 8IlICplIda misIo gtnl .... lCIIIIll'D Da
_ daIa li: lCIIldis1iDçIo de fDdic:e::,

• hw:íM>XCCMrwlttt;iIodtJdapoltJ&rNwia~'" /9, iMO#06I/9IM.

T1TuLoIV
Da 0rganizaçI0 dos Poderes

CAP1nJLoI
Do PoderLegisWivo

8EÇÃOvm
Do Processo Legislativo

sU8SEÇÃom
DesLeil

M 64. A diIClIIIIo li: VOIlIÇIO dos~ de lei de iDil:iaIiYa do
l'IaicIaIte da Rep6bIica, do SIJIIRIIlO Tribuna1 FedcIaI li: dos TribaDaiI SlIpwba
talo iDIàona amara dosDepulados.

§ I" O~ da Rql6blica poderá soIic:ilar llQlfncia pIO~
de~de_iok:iaIiva.

§ 2" Se, DO ClI!O do plriglafo 1IIIelior, a CllmanI dos DepuIados li: o
s-Io FecbaI DIo se m.anifesImm, cada qual, 1UCCSSivaznente, em até quarmm li:

c:iaco dias, 1Obre.proposiçlo.lCri esta incIulda na 0Idem. do dia, sobrestalldo-se a
ddibeIllçIo quszJt4 _ demais-.paIll que~ ultime a vOlaÇla.

§'3° A~ das emeodas do SeDado Federal pe1a. CllmanI dos
Dcpu/lIdos faNe.li DO pm:o de dez dias, ob5erwdo quantO IID mais o disposto. no
J*6I!rafO allaicr.

§ ..O Os pnzos do § 2" nIo comm DOS periodos de recesso do Coogresso
NaciooaI, _seaplicam aos projetos de código.

LEI N" 9.433, DE 08 DE JANEIRO DE 1997.

lNSTl11JI A POLÍTICA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, CRIA O SISTEMA
NACIONAL DE GEREN~ DE'
RECURSOS HÍDRICOS, REGULAMENfA O
INCISO XIX DO ART.. 21 DA CONS1TI1JIÇÃO
FEDERAL, E ALTERA O ART. 1° DA LEI N"
8.001, DE 13 DE MARÇO· DE Im, QUI;
MODIFICOU A LEI N°.' 7.990, DE 28 DE
DEZEMBR.O DE J989.

TinJLorr
Do Sistema Naciooa1 de GeImciamento de Reemsos Hídricos

CAl'Í1lJLom
Dos Comil!s de Bacia HidllJgráfi~'"

Art 38. COIDpCIe DOS comnes de Bl'CÍa HWrognífica, no imbito de sua
ámI de atuaç!o: L'''-'__

I - p<a:DCM:l' o debedc das quesIiies relnciooadas a RCIDOS ............ li

dc:uI.-. atuaçIO das entidades iDtefvenientes; •
n - aroÍll1lr, em primeira inslíirlCia ll'1roiIristtatva, OS COIIflitoI

reIlIciooados _ recum>5 hldricos;
m-aprovar o PIlmo de R.eclusos Híd,ic\lS da bacia;

IV " &CClIIJIllIIlhI a cxecuçIo do P1aIIo de Recmsos Hidricos da bacia li:

SUllCrir as provid&1cias necessárias ao cumprimento de SIW mew;
V • propor ao Ccaselho Niciooal li: aos ComeIhos Estaduais de Recmsos

HIdricoI. _JIaçileI, deriYaç6cs, eapIlIÇ6es li: lJInçamentos de pouca expressA0,
~efciIo de iICIIÇio da obrigatcriedade de outorga de direitos de U!O de re=sos
bldricos, de acordo com os domlnios destes;

VI - esubeIecu os mc:carismos de cobrança pelo U!O de recurnos hldricos
li: SUllCrir OI vaIoreI a _ cobrados;

Vil - (VETAOO)
vm· (VETADO)
IX - es1llbeIec:er aitérios e promover o raleio de custo das obra$ de lISO

m61dp1o, de ÍlllCRSte c:omum ou coletivo.

PII1i8Iafo úoico. Das dccislles dos Comitl!s de Bacia .Hidrognifica ClIbera
RClIIIO ao COIIICIho NaciooaI ou aos Coose1hos Estaduais de Recmsos Hidricos,
de -mo cem _ =mde COIDpCf&cia.

. - ~..........•_ -..................•..
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C.APíTULO IV
Das Ag!ncías de Água

Art, 41. M Ag!ncias de Água excrlledo a~ de scaebáI CUCIlIiva
do respectivo ourespeclivos Comit!s de BaciaHidrogIáfica.

Ar!. 42. M Ag&lcias de Água terilo a mesma área de atuação de um ou
mai' - ':itês de Bacia Hidrográfica. • .

Pllágrafo (mico. A criaçlio das Agências de Agua será~ pelo
Comelho NICioDal de~ Hidricos ou pelos Conselhos Esladuais de
Recursos Hidricos mediante solicitação de um ou mais ComiI!s de Bacia
Hid:rogrifica.

Ar!. 43. A criaçlio de uma Ag!ncia de Água é coodiclooada ao
~ dos seguintes requisitos:

I . prévia existbIcia do respectivo ou respectivos CIxnil!s de Bacia
Hidrol!ráfica;

fi • viabilidade financ;eira assegurada pela colmmça do l1lIO dos recur10f

h1dricos em suaárea de atuaçAo.

Ar!. 44. Compete àS Agencias de Água, no /lmbilo de 1\1& ÍIR8 de

1IIUllçIo: 1. _-ba1ImçO atuaIiDdo da dis!,OIIibi1idade de teClIlSOII bIdricos ali

lUa área de 1IIUllçIo; •
fi • _ o cadIstro de usuários de IeCl,"1r" hitln~~:

m-cf_, lllCdimte deIegaçlio do outol'gIIIde, • cobnIIça pelo \110 de
m:unos bidricos;

IV - lIIII1i5ar e emitir JlllI'CCl:RS solxe OI projelos e olnI a _
fiIIanciados com =ursos getIIdos peia:cobraoça pelo lISO de~ H1dricoI e
eucaminbá-los à instituiçio fíDMIceinl respoosáveI pela~ de.
m:unos;

V .1COIIIplIIIbar a lIdmiuistrIJçIo fiDmceira dos recurwM~ com
a cobnIoçapelo uso de recursos bldricos em lUll áIea de alUaçIo;

VI - gerir o Sistema de JnfOl1llllÇÕCS solxe Recuuos Hidricos em._"
de 11UaçliO;

vn - celebnI: oonv!cios e coottIIar fi""",i'lIV'mjls e ll:rViçoc plD a
execuçIo de suas c:ompet!ncias;

vm -elaborar a sua proposta 0I'ÇMIII:Il1tri e SlJb.!net6-1a à lpIllCiaçIo do
respectivo ou respectivos Comít!s de Bacia Hidrográfica;

IX •promover os estudos nccessirios pera a gestlIo dos m:uoos~
em sua área de lI!WlÇIo;

X • elaborar o P!llno de RecmBos Hldrials pera apreciaçIo do rapec:livo
CooIit! de Bacia Hidrográfica;

XI •propor ao RSpcCtivo ou respcctivós Comil6s"de BaciaHidIot!ráfica:
a) o enquadramento dos lXXpOS de água ll8S classes' de IDO, pu

eJlQ.mwlll!1len,to ao RSpcCtivo Conselbo Nacional ou CooseIbos Estaduais de
R=noa Hidricos, de acordo com o dominio destes;

b) os valores a t«em cobrados pelo 1150 de recmsos bldricos;
c) o plano de aplicaçlo dos recuJSOS arrecadados com a cobnnça pelo \110

de recursos bldricos;
d) o rateio de custo das obras de uso nulItiplo, de inIeresae cemmn ou

coletivo.

CAPÍ1'ULOv
Da Secretaria Exeeutíva do Cooselho Naciooa1 deRecursos Hldricos

~ Ar!. 45. A Secretaria Exeeutíva do CooseIho N.cioDII de Rectnos
Hldril:os sem exercida pelo órglIo integranle da esttutma do MiDislério do Meio
Ambiente, dos Recur:sos Hidricos e da Amaz&üa Legal, mpcosável pela géslIo
doi recursos bldricos.

Ar!. 46. Compete à Secretaria ExecuIiYa do CooseIbo NIICiooal de
Recursos Hidricos:

I . prestar apoio administtatívo. técnico e fiDaDcelro 10 CClIIICIio
NIICiooal de Recunos H!dricos' -

fi - coordeuar a~ do P1ano~ de RecunoI HidricoI e
etICIIIliDhá-lo à lIpIO\'&Çio do COIISCIho NlICiooal de Reanos Hidric:os;

m - instruir os expedíel1tel JII'OVCIIÍeZ*S dos COIlICIhoI EIllIduaiI de
~sHídricos e dos Ccmit!s de Bacia Hidrogrifica;

IV - coordcDm: o Sistemade1nfomJroçllessobreRc=sos HkkicoI;
V - eIabonr seu programa de trabalho e rapectíva proposIa CJrÇIIIIIIária

lIIIJII1 e subme1!-los à aprovaçlIo do COIISCIho NacicoaI de Recursos HidricoI.

IV - UIi1izar« dos =unos bldricos ou exeçutar obns GIl lCMço&
rel8ciaoIdos com os mesmos em desacoIdo com as cOOdiçlles atIbcIccidaI Da

0IIIllrp;
V - perfurar poços para extraçio de água SIIbte<rinea ou opeó-\os sem a.

devida1UtorizaçIo;
VI • lhwdar as lIIll<Iiçlles dos volumes de água ulilizados GIl cIec1.:w:

vakns diferentes dos meIIidos;
vn . ÍIIÍIÍDl!ÍI llOODIS estabelecidas no rqu!JmeDto desta Lei e 1101

~ administrativos c:ompreeodeodo instruções e~ fixIldos
pelos órgIos ou enlidades ccxupeteotes;

vm • obstar ou díficulIK a açlIO fiscalizadora .. lUIUidàs
c:ompeta1lt$ no exercicio de lUIS iimçGes.

TínlLom
Dal JnfrIIÇlles e Pma1idades

Ar!. 50. POI' infraçIo de qualquer dísposiçlo lepl ou~
refi:ralIes i eucuçIo de obrB e lIelVÍÇOI bldniulicos, derivaçIo ou 1IIillZlIÇIO de
_ bldricos de dominlo ou lllImioistraçIo da UniIo, ou pelo DIo -'jrnmlo

dII JOIicltaçiles feita, o iDflIIor, a c:ritirio da lIIIllridade c:ompccane, ficaIt lII!ieào
àlqUÍDteS~. indqlmdmtt:mcme de sua ordem de emJIDCI1IÇIIo:

I - advat!ncia per escrito. n& qual =lo eslIIlelecidcl pn.zllI pu
COIIeçIo"~;

n-mu1tI, simples ou dima, propon:iooali gravidade da ío1laçIo, de RS
100.00 (c:emreais) aRS 10.000,00 (dezmil reais);

m - cmblIrgo' proviJório. por prazo detennioado. pu exocaçIO de
.-viÇOI e obns DeCCSIáriIs 10 efetivo e:utIIpIimaIto das CXDtiçllet de CllIlOrp aa
J*'& o cumprimento de normas referentes ao uso, COIlIrole, conservaçlIO e proteçio
dos=osbldri=;

IV • embargo definitivo, com revogaçlo da outorga, se for o caso, para
n:por incontinenti, no seu estado. os =os bldricos, leitos emargens, nos tennos
dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tampooar os poços de extraçIo de água
sabterdnea.

§ l' Sempte que da infi'açfio cometida resultar ~uízo a serviço público
de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, p:recimento de bens ou
lItÍttIIÍS, ou prejuízos de qualquer mtureza a !elt:Ciros, a multa a ser ap1icllda mmca
será iDtmor à metade do valormáxítno cominado em absttato.

§ Z' No caso dos incisos me IV, índepcndentemen da pena de lDI1ta,
seria cobDdas do infrator as despesas em que incotrer a AdministrIIçio pIO _

efetivas as medidas previstas nos ci1lldos incisos, na forma dos arts. 36, 53. 56 e 58
do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela índtnizaçlo dos~ a que
der causa.

§ 3" Da aplicação das sanções previstas neste tituio caberá recurso à
8IIlOridade administrativa competente, nos termo!l do regulamento.

§ 4' Em caso de reincidéncia, a multa SCIlÍ aplicada em dobro.

TíTULo IV
Dll!l Disposições Gmlis e TIlIIlSÍtóriss

Ar!. 54. O art. I" da Lei n" 8.001, de 13 de março de 1990. passa a
vigonr com a seguinte redaçio:

• Almat;iSo}41'rocns«Ja""úllltOdijit:Dtla.
Pad@rlfo único. Os novos pcrcemuais definidos no "capot" deste artigo

l:IIlMIo em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a panir da cIMa de
pu!lIi~o desta Lei.
....................................................................................................................................

DECRETO N" 2.612, DE 03 DE JUNHO DE 1998

REGULAMENTA O CONSELHO NACIONAL DE
RECURSOS HlDRIcos. E DÁ OUTRAS
PROVID:êNClAS.

Ar!. I" O Ccose1bo NacioIIIJ. de Recursos Hidricos. órgIo CODSU1tivo e
deliballlivo, intepaote da esttIllln. regimental do Ministério do Meio Ambiente,
dos Reanos HldIicoIII e da Amaz&tiaLegal, tem por COIIIpcI!ncia:

I - promover a .:tíctIlaçIo do pJanejlllllOltto de recursos bldricos com os
p\aoejll(l!!lÍlll MCÍOlII1, regiooIís, estaduais edos setmes U5Uários;

fi - arbittar. eIJl últítna iDstAncia admínislratíva, os oontlitos exiJtentes
entte CcmeIbos EsIJIduais de Recunos Hldrials'

m- deIibmr solxe 05 JlIl!ietos de~to de =unos bfdricos,
cuj. repcrl:UIIiles CXlrIpo1em o ÊIbÍto dos Estados em que seria implantados;

IV - delibePr solxe as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos
Ccme!hos EsIJIduais de Recursos Hidricos ou pe1bs éomit!s de Bacia
Hidrosráfica;

V • lIIIlIlisar propostaS de alteraç!o da legislação pertinente a =ursos
bidricos c à Politíca Naciooal de Recursos Hidricos;
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VI - estabelecer diretrizes comp~ paIll implemeQlação da
PoIltica Naciooa1 de Recursos Hidricos, aplicaçio de seus instrumell!OS e atuaçio
do SistemaNIICÍCIIa1 de Ge=ciamentD de Recursos Hídricos;

Vil - 1IJlI'OWI")lfOIlOSt8S de instituiçIo dos Comif!s de Bacia Hídrogrífica
e estIbeIecer critérios gerais JlIR a e1abonçlio de ~.regimentos;

VIII - deliberar sobre os m:uBOS admiDistralivos que lhe forem

~ -1IJlI'OWI" o Plmo NIciooIl de Recursos Hídricos; .
X -~ a exewçIo do Plano Naciooal de Recunos Hídricos e

cbermiDaras provicI&Icias necasírias ao CllIlIpIimmto de suas melIS;
XI - estabelecer crilérios gerais JlIR a 0I/t0rgIl de direitos de 1150 de

RC:IInM hIdricoI e \*"8 a cobrança por leU U!IO;

AGENDA 21

coNFERtNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE.E
DESENVOLVIMENTO

Capltalo 1

PREÂMBULO

1.1: A b.manidade se encooIla f;Ul um momento de definiçlo
hiIl6rica. Defron1amos.nos com a perpelWIçIo elas disparidades existeotes
am as Daçlles e 110 iDterioc delas, o~ da pobreza, da tixnc, das

~ e do cwJfiIbc:tiImo, e com a detcriOl1lÇio~ dos~
de qqe depeude DOa0 ~. NIo~ caso 10 intepm •
JIROCUIlIlÇlla JeIaIivas • meio ambiente e desenvolvimento e a _ se dedique
lIIIis llImçIo, lerá posslvel satisfazer às necessidades bisicas, -.r O nivel
ela WJa de todos, obter ecouistemas mdhor protesidoa e jJCRDCiadQa e
CIllIIIlIUir 1IIl1illuromais próspero e seguro. SIo melB que naçIo aIauma pode
Iliqir lOZiDha; jJmtos, porém, podemos - em uma.aaociaçlo lIIUIIdíal em
IRlcio deIcnvoI.~sustemávc1.

1.2. EIsa lISIOCiaçio mundial deve partir das premiMas ela
lII01uçIo .w228 da Assembléia Geral de 22 de dezembro de 1989, adoIada
qaado as llIIÇlles do mundo COOVOCllIlllll a Coofer!ncia dasN~ UDidM
lOllre Meio AmbiCllte e Desenvolvimento, e da accitaçio da necessidade de IIC

adolar uma abordagem equilibmda e integrada das questões xelatiVll!l • meio
lIIDbIcDte e desenvolvimento.

1.3. A Agenda 21 está voltada para os prob1cmls~ de
hl!ie e tem o objetivo, ainda, de preparar o mlDldo para os dcsaIios do ptÓximo
16cu1o. Rdlcte um consenso mundial e um compromisso polílico no nlvc1
lIIIis alto DO que diz respeito a desenvolvimento e coopcraçIo ambiental. O
axiIo de sua CXceuçio é respOlJSabilidade .antes de mais nada, dos Governos.
1'IIa concretizá-Ia, sAo cruciais as ~gias, os planos, as politicas e os
p:ocesIOS naciooais. A cooperação intcmaciOllll1 deverá apoiar e
complcmentlr tais esforços naciooais. Nesse contexto, o sistema elas NIÇÕCS
Uoidas tem um papel fimdamental a desempcnbar. Outras organizações
fn!mw:iooais, regionais e sullrCgionais também são convidadas a~
pca tal es~. A mais ampla participação pública e o envolvimento llIVO
das orpnizaçllcs nIo-govcmamcntais e de outros grupos também devem ser
estimulados.

1.4. O cumprimento dos objetivos da Agenda 21 acerca de
daenvolvimento e meio ambiente cxigirâ um fluxo substancial de recuxsos
fiamceiroa novos e adicionais para os paIscs em desenvolvimen~, destinados
• cobrir os CllIt05 incrementais MCCSSários às ações que esscs pmses devcrlo
llIIIpICeI1der para fazer frcIlle aos problemas ambientais mundiais e~ o
~ sustentável. Além. disso, O f1Ktalccimento da c:apaçidllde~
iIIItiIuiç6cs iDtemacionais para. imp1cmeotaç1o da Agenda 21 também cXJge
__ finaIlcciros. Cada uma das áreas do progmna inchJi uma estimativa
iDcIicadcn ela ordem de gr3Ildez.a dos custos. Essa estimativa deverá ser
ClIlIIlliDada e aperfeiçoada pelas agEncias e~ implcmentad<ns.

1.5. Na implcmentaçio elas áreas pcr1mentes de~
fdmtificadu DI Agenda 21, especial atençio deverá. ser~ ~
c:iR:uaIdDciIs espcclficas com que se defrooIam as CCOIIllIDIU em tnmsiçIo. r.
-*ia RlCOII1Ieoec, ainda, que taiI pmos enIiemam dificuldades ~
~ Il& trIIIsfOlIll8Çlo de suas ccmomias, em alguns casos em meIO •

Coasidatvc1 tensIo social epolltica.

SEÇÃo I
DIMENSOES SOCIAIS E ECONÔMICAS

Capftalo2

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARAACELERARO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS PAlsEsEM

DESENVOLVIMENTO E POLíTICAS lNTERNAS CORRELATAS

IatrodllÇlo

2.1. Pu fazer frcIlle aos desatios dos meio ambieate e cio
deal:IlYolvimaw OI Estados decidiram estabclcccr uma DCM~
lIIIIIIdiaL Eua pIRer\a COIIIproDlete todos os EIlJIdoa • estabelocerum diüogo
~ e COIISIrUIivo, iDspirado Il& TMOMssjdade de atingir uma CCCIIIOIlIia= lliYel lII1IIdIa1 lIIIis cficicDte e eqlIitatiw, sem penItr de vi.Ila a
~ aeICCOlC ela comunidade das naçGcs e .;~ de que o
daeDvoIvimcdo SUIIeIIliIvd deve tomar.,. um item )llioritmo !li agenda da
CClIIlI1IIidade iDIaD&ciooaI. Rccoobcc:c-se que, para que essa nova parceria
ta:IIIa mto, é \mportIIIte SIIpCllII os cooftontos e promover um clima de
COlIpCnçIo e soIidIricdadc gcnuinos. É iguaImeare ÍIIlpoItaDte fortalecer as
poIllicas DIICÍOIIIiI e intemIcioaais, ban como a cooperaçIo nmltinaciooaI,
pila KOIIIOdIr.,. às _ circunsdDcias.

INSTITUI, PARA OS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS, COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELO RESULTADO DA
EXPLORAÇÃO DE PE1RÓLEO OU GÁS
NATIJRAL, DE J!:ECURSOS HíDRIC~ PARA
FINS DE GERAÇAO DE ENERGIA ELETRICA,
DE RECURSOS MINERAIS EM SEUS
RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, PLATAFORMA
CONTINENTAL, MAR TERRITORIAL OU ZONA
ECONOMICA EXCLUSlVA, E DÁ OUTRAS
PRovromClAS.

Art I" O ÇIlIIICitarncmo de rCCln05 bidriC05, pII2 fins de gCllIÇllo de
eoergia c1élrIca e dos recursos minerais, por quaisquer dos rel!Íllles previstos em
lei, CIlIejIri compensaçIo finDnceita aos Estados, DIs1rito Federal e Municlpios, a
lICr ca1culada, dimlhulda e aplicada na forma estabelecida nesta Lei.

Art 2" - (Revopdo pelaLei n" 9.648, de 27/05/1998 ).

Art 3" O valoc da compensaçIo financeira corrcspondcrá a um fator
percentIta1 do valor iIa awgia constante da fatura, cxcluldos os tributos e
~ClIaIpIIsórios.

§ I" A energia de bidreIétrica, de uso privativo de produtor, quando
lIpIllVCiIada para 11IO exrano de serviço público, também sai gravada com a
lp1icIçIo de um fIIor de 6% (seis por cento) do valor da energia elétrica
correIpClIICIau ao Iitnnmento calculado nas mesmas coodiçllcs e ptCÇOS do
~cIo . plbIicolocal.

f 2"~ l)epartaento Naciooal de Águas e EDcqia Eh!trica 
DNAEE, fig, 11WI!SI!mmte, com base, nas tarifas de suprimcIlto viP,Dtes. uma
lIrifII lIIIIIiDda de refcdDcia, para efeito de apli~ elas~
fiDIaceina, de lIIIIICÍnI lIIlifonnc e equalizada, sobre toda'. bidrclcIricidad
JII1lduzida 110hiI.............~..~ -_ .

LEI N" 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

DISPÕE SOBRE O REGIME JURiDlCO DOS'
SERVIDORES PúBUCOS CIVIS DA UNIÃO,,',
DAS AUT\RQUlAS E DAS FUNDAçOES
PúBLICAS FEDERAIS.

TíTULom
Dos Direitos e Vantagens

CAPtroLoVll
Do Tempo de Serviço

.............·M..'iiii·...~..;i;..;;~ ..;;;;..~·~ ..;;,;;..;:..9:;:..~
COIIIiderldos como de efetivo exerclcio os afutmnentos em virtude de:

I-férias; :
II - cxerclcio de cargo em comíssIo ou equivalente, em. órgIo ou entidade

dos Poderes da UniIo, dos Estados, Municlpios e nistrito Federal;
m- cxerclcio de cargo ou fimçIo de govcmo ou admInislraI;io, em

qualquer plIIIC do Território Naciooal, pornomeaçIo do Presidente da República;
IV - pllticiplçlo em programa de treinamento regulanncnte instituIdo,

c:oofonnc dispuser o regulamento; I
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• /nciso/V~ndaçlJodDt/Qp<1aúi,"9.S27, tk /01/21/997
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, lIl1IIIÍl':paI ou do

Disaito Federal, exceto parapromoçio permeRCimeoto;
VI - júri e outros serviços obrigorllrios per lei;
VJI • missIio ou estudo no exterior. quando lIIItorizado O ltàstwncnto

coofoIme díspIlscr o regu1Imano; •
• /1ICi>o YIf~ndaçlJodDt/Qp<1aúi.'9.S27, tk /01121/997.
VJII.licença:
I) à gestante, à ldoIante e à patemidldc;
b) JllIlll tnIIImenlO da própria saúde, até o 1imite de vinte e quIIJO meses,
~ 80 Icngo do tempo de serviço público prestado à UniIo, em ClIrJlO de
provlmcmo efetivo; I

• Albwa~ndaçlJodDt/Qp<1aúi"9.S27, tk/OI/2I, '97.
c) para o desempeIlho de lIllIlldIto classistll, exceto pila efeito de

promoçllo per me=imcnto;

d) pormotivo de acidaIte em serviço ou doença profissíoDll;
e) para capacitação. cooformc dispuc o rcguiImcnto;
• Albwz~ndaçlJodDt/Qp<1aUi"9.s27, tk /01/21/997.
1) por conVO<:lÇio para O serviço miIitIr;
IX· dcI!ocerncnto parainova lCdc de que trlIIao... 18;

. X • JlIIlicipIÇllo em COIIIpCIiçio desportiva DIIl;icoII OU l:OIIVOCIÇio )lIIa
iDfegIIr represcntaçio desportiva naciooa1, no PlÚS ou DO exterior. COIÚilIJIIe
disposto em lei espeçifk:a;

.• ~ - afaslamcnto JllIlll servir em 0I'gIIIism0 intemIciooII de que O BnIil
J*\1C1pC ou com o qual coopere.

• /1ICi>o~p<1aúi"9.s27dol01121/997.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEI$ DO
'l'RABAI.J{O.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

CAPtruLoIV
Da S1IIpIIlIIo e da laImupçIo

Art. 471. AlI lIIIIpIpdo afiIlIdo cio CIIIIRiO, do -..--. por
ocasiAo de sua Wb; tDcIII • ,... que, em sua ...eociI, lalIIIIII lido
Ilribuidas i 1léIIlIria...páIICla......

Art. 472. O~ cio CIIIIIll'IPcIo em virlude das exiafaciM cio
serviço míIitar, ou di 0UIrlI ....p6bHco, 11Io CClIISIiIIiiiá 1DOIiw)llla llImçIo
ou RICisIo do__ dllI'IbIIIIopor.... cio CIIIpRIIIiIor.

DEFINE OS PERCENlUAIS DA DISTRIBUIÇÃO
DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE
mATA A LEI N' 7.990 DE 28 DE DEZEMBRO
DE 1989. E DÁ OUTRAS PROVID:aN'CIAS.

Ar!. 1° A di5lribuiçIo mensal di compclISlIÇIo fiDmceiIa de que lJ:Ila o
lIIt. T' daLei nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989. será fciII dllIlI\IÍIItC furma:

I·4S% (quunlae ciDco por cento) lOS Estados;
n·4S% (quarenta e cinco por ccoto) 805 MuniQpios;
m-quIIlro iolcíros e quIIlro décimos por cento à Sccrelaria de Recursos

ltidril:os cio Ministirio do Meio AmbientA:, dos RCClIISOS Hldricos e di AmIz6Dia
LcpI;

• lIICUomCOMr0d0ç40dDt/Qp<1aúi ,,'9.433. tk 08101/1997.
. IV • tr& inIl:iros e seis décimos poc cento 80 DeparIIm:mo N.ciooII de

Águas eF.DerziaEWtrica. DNAEE, do Ministério de Mina eEDqia;
• lIICUo JJ!COM rodoç4o dDt/Q p<1aúi,..9.433. do 061011/997. -
V• dois percemo 80 Ministério di Ciencia e Temologia.
• bIcUo V_p<1aúi,,'9.433,do08lOII/997.

§ 1° Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Fedetal
receberá o monlllDle correspondente às parcelas de Estado e de Mtmicipio.

§ 2" Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montanlC,
o.1lCIéacimo de energia por eles propiciado será considerado como gClllÇão
-.ociIda a asa RSCMIlóri05 rcgularizadores competindo ao DNAEE efetuar a
avaliaçIo COIIeSpOIIdeuIe para dctenninar a proporção da compensaçlio financeira
devida lIlJS Estados, Di5trito FedetaI e Mtmicipi05 afetados per esses IeSCMIórios.

§ 3" A Usina de ltaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os
pc:n:c:ntnIIis definidos no "capot" deste artigo, sem prejulzo das parcelas devidas ao
DNAEE e 10 Ministáio di Ciência e Tecnologia, ao Estado do PIlIlIIIli e 805
MlIDicipioI por ela direlamente afetldos, 85% (oitenta e cinco per cento), dos
"royaItics" devidos por ltaipu Binacional do Brasil, previstos no Anexo "C", item
m. do TIlIIIdo de llaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República
FedenIIva do Bmsil e a República do Paraguai, bem COOIO 110I documCl\lOS
idezprelaIivos subseq1Ientcs, e 15% (quinze por cento) aos Estados e Mmúcipjos
aJCIlIcIoI per resemIll5rios a mootanlC da Usina de ltaipu, que contribuem JllIlll o
iDl:RmeIIlo de euerziaDela produzida.

, §~A cola destinada à Secretaria de RecmsoI HJdricos do Minisltno do
Meio AmbiaJte, dos Recursos Hldricos e da Amaz&Iia Lepl será emprepda DlI
imPmmtlÇln di PoHtica Nacional de Recursos HldricoI e cio SÍIlmIa Nacional
de GcraIciImedo de RecurIos Hidricos e na gcstlIo di Rde hidrometeuoIógi
IIIICÍOIII!.

• f 4'~ rúIçIJo"p<1aúi "'9.433. de 08101/1997.
I ,.A cola deItinIIda 80 DNAEE será empegada na opençAo e expansIo

de 11I& Rde~ DO estudo dos recursos hídricos e em seMços
telIcloIIIdoIlO lIjJroveilamenI da euerziabidriIu1ica.

• f j'tJ<raC/IIopo/lJúi .'9.4JJ, do 1JtJI(J///997.
......................................................................................................................................
. _ _ _ .
........11 1270

SoIIIiaI-.NIIabnlIdo CoaplIoo Nacioaol,

MoI_ do .... 64, pmpIill·. da C<mútuiçIo FtIdenJ, submdo i ...
.....!Ii \'OliiII1!lIcIIIac:iII o tc!XlO do projeto cio lei que "DiIplle JObre a criaçIo da A8bia
NIIbIiI !li _ .:. ANA, lIIlidIde kIlnI cio COCIIdlaoçIo e apeio do.~ Na<:ioooI do

~. HIdócoI,·edóOllllU~.

~ à ......~ de Voaa EsicoIIIocia ProjeIo do lá ...
..... ... I~ ela~ Na<:ioooI do ÁpII- ANA, lIllidIde qao uri a blI!' <lo

=IIIJ==·*'IIL~~·~.:.,o;rlá,;9.:3.==
I",.
2. A ANA oeri uma llIlUqUia sob regime eopeciaI, vinculad& 10 MíDiIlério do Meio
AlIlbieoIe, com llllOOOmia odminislmiva e fiDIDceirJ, _ fixo e eolIbiIidIde de _

dilolores. Estas canaerisIicu justificam-se porque a implamaçio do Si-.. NocóoaII do
Gaociamazto de l<cunos Hldricos é tIrofa a .... executada 10 Ioago de virioo ..... "'" eüpi
CCOIÍIIUidOde admioitlmiva •~ ll!aúca dos .... clirígeIfti pore euflomIr, _ .......__prnbI!mas 1lIcio1llis:

a) as secas pro!oosIdas, especi.aImeute DO Nooleste, aJjo~ .,.;pá o
aprimomncnlO da gestio da oferta cio~ o esllbelec:imemo de gmaciamemo da
_.a priorizoçio dos usos de recunos Iúdricos em situação cio escaMe;

b) • poluição dos rios, principalmente DO< casos .., que. sltuoçiD critica _ da
lIliIiDÇio desaniculada, cujo ordeoameuo demandarã uma ação pacmada DI acaIa da
bocia bidrogrjfica abnngeudo mais de um estado.

3. Além de CO<lI'llaJIr e apoiar o Sistema Nscioaal de <knDciameDlo cio~
lIidric:os, • ANA oeri também o órJlio gestor dos recunos bidricos de domiDio da tJmio, ...-lo
de "'- subsidiária • anicuIada com outros Ólgios • emidadcs. públicos. privados,~
do Sisoema, deolre os quais se desuam:

a) CooaoIho Naciooal cio ReaJIJos Hídricos, criado pelã Lei n' 9.4331rf1 e~
poIoDecmon'2.612, de3 dejunho de 1998. composIO de'epi_de-x., doi
__Fedcal e estaduais e de organizações aio ppvm>amenlIÍs;

b) .. éqIos _ s-xes de .......... bldricos, que eoo:ra:m o.-da ....... do
dinlo de UIO cio RlCUBOIIúdricos cio domínic_;
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c) os <:omites de bacia lUdrogrifica, criados pela Lei n" 9.433191, que fiIncioaodo """" •
fossem o parlam<mo da resp<ctiva bá ao dcboIer lemu rdacioaodoc .... o _ do
reaJrIOS bidricos, procuraDdo conciliar interases de _ distiIIloo;

d) as l8êl1cias de bacia. criadas pda Lei n" 9.433191. que ...... CIIIÍdIdl:S do diniIo priYIIIo,
...,. fins Iucntivos, inslituidas pelos Comitõs de Bacilllidmsrillca poa _ .... _
seaeuriu executivas.

4. Dentre as várias uribuiçóes cometidas à ANA no Projelo de Loi, _IIoIIai:-"ai do
_ o diroito de uso de lllClIIJClI bidricos em COIpOI bidricos de domàlio da UoiIo; .........
coacIi91ics de oponçio de reserYlUirios para garantir o uso aaiIlipIo doi.- Iidric:clo; •
Jllll'IlClY<r IÇÕOS quo possam minimiDr OS efeitos de...,.. e immdaçõcs de cpII Irao iIIciIo xvm
do an. 21 da Colllliluiçio. em lpOio..,._ enIIIIlÍCÍpÍOS.

S. A ANA iniciará .... IIividades nu tqIiõ<s em que • ÍIU& aoja~ ou do
baixa qualidade, com coatlitoa defII8rados ou em via de irIupçIo, ..-. • 5 •

p<EYiIlOS na Lei n" 9.433197~ c:ompotiveis C01Il • D<daraçIo de DabIiD (1992 
CoaferôDcia iDu:macional sobre l Agua e Meio Ambieme) e. Aaooda 21 (1992 - e-iooia doa
NlÇÓCS Unidas sobre o Meio Ambiente): '••.

'. '1- r"" ......: 'otJ.H'
"., ••.. ,/,.j••• ,......" ......

_EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI N° 1.617/99, NOS TERMOS

DO ART. 64, § l° DA CF

C/C O ATO DA MESA W 177/89

(120)

a) COIlIidcsar. água !>rIIl& dispoalve' DOS rios e .-õrioo, seja poa_ ....poa
diIuiçio de ea-ues. CCGlO bem de rwurezo ecooclmic:a;

b) daeetaroli1.ar o~ e a op<nçIo das-..biiirieaa;
e)~. eIiIIM pdcipoçlio dai ...... 0IMl!vid0a •~ .... pooco-.dIciI6doI oclno_ doi__bIdricoo;

di ...a'" brIIIa do _ ..-&wI, ..-so poIa CCDKVIlÇIo."--" diriá:...............-.

EMeNDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO

PROJETO DE LEI N" 11117, DE 1999

1

6 OPllljolo delAiprovt,... oa_decàlculo das q-a....,.utlIiaaçID
doi __ li*IooI .1"w;ID do -aia hidriIIIica, c:oaIlnae diI)llle l Loi ri' 7.m do 21 do
........ do lt1O, 10 _ ............ ,. a ..... quo........ poIo _ doi'
_lIIddoao SeçIoJVdoCllfl/GlloJVdaLei9.433197.

l\IIJlIÍI"II-

PIlIlRO MALAN
NíaiIDode_daF_

MAlt.TUSTAVAIlES........_..--.
a.--.o-.

Aviaon'1464 -C. Civil.

Em 2 de .._... .."".

EDcaminbo ..... Seemaria MImqem do &,*onrlasjmg ...... ,...... do
RepdbIíca ..1IIiva a projeto de lei quo "DiIpile sobre • criIIÇIo da AtIoolo~ do__

ANA, eutidade federal de COO<1lenIçlo e lpOÍO de Sistema NocioaIl da Orae' « <lo
Reanoa Hi<lricos, e dá outras providIDeiu".

AleDcioumente.

DlIflÕ8 sobre B criaçlo da

AQ6ncia NlICional de Agua. 
ANA, lIIltidade federal de

coordenaçIo ••paIo do Siattlma

NIIQonII de Ge/enQIamento de

RICUI10I HIdrIooI, • di oulras
provldtnclll,

CAPlTUl.oI
DA CNAÇAO. NATUftUA JuRlDiCA ECOMPE'rtNCIA PA

AQeNCIA NACIONAl. DI AQUAI "ANA

M. ,. Flce crillda B AQ6ncie NrocloneI de~.AMA. MlI8rquia

llIó regime eepecIaI, YinculedI .a MIniIl6rIo do MIlo Arnblente, CllIIl Iedlt e
falo no DIIlrlto FederIII. prazo de dulllÇlo lndNnninrodo • a1IJeÇIo lIJl todo o
lIIrtl6IIo 1lIClon8I.

511 ,. na1ureZll de autarquia lIIpeciIl confeJlda • A/'IA •
CII1IClIrIada por au4lonomia administrativa e «nlInoIIII, lIWldMD bo e

lIIlabHidadIId1_dlrllola

s~ ,. NU>. , a entidade fedenIl de execuç6o. c:ac*llII, apolo e
ftIcIIDçIo do Slalema Nacional de Gerenciamento de RllCUIIlllI Hfd!lcoI,
prwiIto no incIIo XIX do ar\. 21 da ConatitUiçAo, e criedo pelQ l.IIl 9.433, de 8

de janeiro de 19l17, MIIdo-Ihe /!ll8llQUI'8llI. 1101 !IITIlC» deIIa lei, 81

~ .-.erlII .a pleno deMmpenho da CQlIlPllI6ncllIIpI lhe 6

pn\prIa.

Sae ANU>."" eubordinada .a ConIeIho NaclonaI deR~

HrctrIcoe • aluIli em II1lcuIeçlo com OI 6lgIoa e enlldedII. JlllbIloOI •
privIdoI. integrantes do SlItIma Nec:ionaI de GerencIerner*I de R8clnOI

H/drIcOI.

Art. ozI·,.~ ler6 quadro próprio de peeeoeI, ClilMlVIdo o
dIapoato no CipI1ulo 111 deIlI Lei•

.Pngra1b único. A liUiDçIo de cxlmp..611(:l8 di NIA ...
objelo de llCICUÇIo dnta, por meio de _ egenteI, podendo li!' dIIIQade.
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mediante convênio firmado com órgãos e entidades da adminlslrllçio p{ablic:a

:2doral ou esJadual.

M. 3" Compele à ANA apoiar o desenvolvimento do SlNm8

NIlCionaI de GMlnci8mento de Recursos Hldricols, atuando com

ImparcialldacIo, lIgaIldade, impeu&lidade e publicidade, e eepeciaImenl8:

1 1- propor normas e padrões e lll811zar lltItudos para lUbIidlIr o
C6nlelhO Nacional de Recursos Hldricos, os ConselhOs Estadullis deR~

Hidricol e OI Comit61 de Bacia na implementação, na operacionaliz8çAo, no

controle 8 na avaliaçlo doa instrumentos da PoIitica Nacional de~

Hldricoll;

11· outorgar, por intermédio de eutorizaçiio e medillnle ..

diretrizH IIlabelecld.. pekla Comil6l de Bacia, pelos ConseIhoI Estaduala de

RecuIaOI HrdricOle pelo Coneelho Nacional de Recuraoe HrdricOl, o dirello de

uso de recuraoa hidriCoe em corpoe hidrlcos de domínio da Unilo, podendo

delegat HlII oompetlncla 101 órgIoa ou àlllIl1idades eataduais inveddol do

poder de outorga de r.curaoa hldricOl:

111- contribuir com OI demell 6rgIIoe de Unilo, doi EIladoe • do

DiatrfIo Federal, no cumprlmenttl da leg!llloÇlo fedenII de !8Q.nOI hldrlcal;

IV • pertIcIpIr de elaIlorI9IO do PIIno NeclonaI de R8ClIIIOI

Hldricos 8 supelVisionar I SUl implementlÇlo;

V - exercer a funçIo de~ CIo COIIIIIho
Naclonal de Recursos HldricOl preatando-the epolo Idmlnlltrllivo, t6cnIco •
financeiro;

VI- filC&lizar a lIIl'8C8daçio e apIIcaçio dM receltaI gen!Idas

peW cobrança do lIIO doi recursos hídricOl, reeIizeda pelei AQ6nciaa de Á1pJ

ou pelo reepeçlivo 6rgêo crilIdo pelos S~ de Ge8IIo de RecuIaOI

HkIrioOI doi Estados, delinidos em lUIlS l'8IPllCtiVM leII, lncluIive em.rioe de

domfnlo fedem!.

VlI- pal1icipar, em conjunto com o IBAMA • OI 6rgIoI geRlreI

doi. EItIdoa e do DiItrIto Federal, da ft8Ca1lzeçlo dOe UIOI doi~

hklrioOl em corpoe d'água de domínio de UnlIo ou deIICIIl' • esIeS órgIoI a
~ no que tange às SUM atribuiç6el;

VIII - prestar apoio aos Estados na criaçlIo de 61gb geItOreI de

rtIClII*» hldrlcos;

IX - apoiar as iniciativas voltadas para 8 criIçIo de Comitês de

Becla Hldrográfic:a e de lU8I respectivas Agências de Aoua:

X- contribuir para 8 soIuç60 de !MlIllOI crIl1coe tala como secas

e lnundaçllet, por meío ,de estudos e propostaI viIIndo subllidiar o

pleIllIIemel &to 8 as ações' ,dOi Comitês de Bacie. do órgIo crilIdo pelos

SlNmu de GeetIIo de ~f804I Hldricos dos Estadol e 88 diretrizes do

Conaef1o NIICionaI, cfenlrO do prevISto no inciIIo XVIII do M. 21. de

ConalIlulçIo;

XI_ por dallberaçAo do ConselhO Nacional de R8CUIIOI Hld1IcolI

promover a elebonIçIo de eetucfOI pera subaldiar a epIlcaçIo de rllCUI80I

tlrw1celrOI da UniIo em obras e serviçoI de regularlzaçio de cur-. de 6gua,

de lloclIçIo e dleIrIbuiçio de água, e de controle da polulçAo hldricll;

XII.;.tl8bor8tnoi'n'las Iotlnl as condiçlleI oe ()I:lerIIÇiI.o de
.-veI6riOI Par egentee p~ ou pr\YIldoe, a _ lUbrnetldoI à

aprovaçio dos Comilêa de Bacia e doS órgãos criados pelos Sistemas de

GastAo'deR~ HidricOl dos EstadolI, de forma e gerantir o uso múltiplo

doi~ hklricOl. que esllljam de acordo com as díretrizea do Plano de
Becla e _ a raspectiva fiIcaIizaçio;

XlII- promover 8 coordenaçio daS atividades desenvolvidas 110

imblID de rede hldromeleollllógica nllCional, em 8IticlJ1açlio com 6IgiOI e

lII1lIdedeI, públlcOI ou privedoI, que a integram ou que dela sejam uauárIoI;

XIV - organizar, implantar, gerir e tomar público o SiIlema

NIICiOnaI de Informações sobre Recursos Hídricos; e

xv -astimular a petllIuisa e a capacitação de recursos humanos

no tocante i gealIo de recursos hidrlcos.

§ 1" A publicidade a que se refere o "caput" deste artigo deve _

ftlita em velcuIo de comunicaçio de grande circulaçio.

S 2" As aç6es a lIUIl se refere o inciso XI deste artigo, quando

llMllvenm a aplicaçlio de racionamentos preventivos, somenta podelIo _

prornovldee medi8nle a obeMvincia de critérioa a serem deIInlélos. peloe

ComiltI de Bacia e peloe órgios criados pelos Siltamas de Gastlio de

RIcurIOI HIdrIcoI doi Estados e estabeIecidOl em decreto do Prasidente da

República, cuja normas deverAo ser adotadas no âmbito de tode a bacia

hlcfItlllr*lca atingida.

CAPITULO 11

DA ESTRUTURA ORGÂNICA DAAG~NCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA

Art. 4R A ANA lIIá dirigida por uma DlretorilI Colegiada,

CCllllIIC*a lJOf cInoo rnembroI, eecoIhidOI e llOITlIllIdoe pelo Preeidente da
Repúbllca. de uma lista de oito ind~ aprovadas pelo COnaetho Nacional

de RecullOll Hldricoll, com mandatos não coincidentes de qualrll 1IIlOI.

admilida uma única recondução consecutiva, e contarl!J com uma Procuradoria.

§ 1°. O Presidente da República designarã, denIra OI rnernblbI da

DinItoria Colegiada, medianle indicação de seus membros, o DIretor PreIidenle
da ANA, lIU8 serA investido na função tXlr quatro anos ou~ prazo que llIItar

CIo MIl mandato.

§ 'J!' Em caso de vaga no CUra0 do mandato, .. Ielá
completado por sucessor inVlllltido na forma, prevista no caput, que·o~

pelo prazo remanescente.

Art. 5" A exoneraçio imotivada de dirigentes da ANA somanta

poder6 _ promovida nos quatro meses iniciais dos respectlvot rnandatoe,

findo OI quailser-lhel-i assegurado o pleno exercicio de suaa1unç6el.

§ 1" Após o prazo a que se refere o caput, OI dlrigemel da ANA

lClIIlllI'lte perderio o mandato em decorrtncia de rentlnclll, de condenaçlo

jUdIcial lranIilIda em julgado ou de decisAo delInilivl em proceIIO

Ildmillislraflvo diaciplinar.

S2' sem Pl'8iuízo do que prev6em a lei penal • a lei de

improbtcIede administratiVa, lIIá causa da perdi do mencIato • inobeervtnclI,
lJOf qualquer um doi dirigental da />JIA, dos deYeI'M e prolbIçllea inerantee ao

cargo.

S3" P.. OI fins do dilpolto·oo perigrafo 1IIWerIor, cabe ao

MIniItlo de Estado do Melo Ambienta lnataurar o procano acImilllllratlvo

dlIclplinar, que lIIá conduzido por comlldo eepieIaI, c:oftIpecildo ao
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PreeidenIe da República determinar o afastamento~, qU8l1do for o

CMO, a pnlferir o julgamento.

Art. et Aos dirigentes da ANA é vedado o exercIcio de qUllquer

OWI lItividada pro1IaIional, empresarial, sindical ou de difeçlo polltlco

perticljriII.

5 1· É vedado 80lI dirigentes, igualmente, ter intllrea8ll, dRto ou

indireto, em empresa l1Ilacioneda com o Sistema NlICiorIal de Gerenciamento

de R8CUlI08 Hidricos, conforme dispuser o regimento interno da ANA.

§ '2!- A vedaçio de que traia o capUt não se aplica BOI~ de

atividade proftuional delCOl1'lll1te de vinculo contratual mantido com entidadBlI
p(Iblica dlllÜnlldllll ao ensino e il pesquisa, inclusive com aa de direito privado

a ... vinculadal.

Art. .,. Compete il Diretoria Colegiada:

1-_ a adminiatraçio da ANA;

11 - editar nonnu lObnt matériaa de competência da ANA;

111 - aprovar o regimento interno, a OIllBnizaçAo, a es1rUtUra e o

Ambito decilÓriO de cada diretoria;

rv· cumprir e fazer cumprir as l\OIl11lIS hlIe1ivaa ao Slatema

Nacional de GerenciamBnlo de Recursos Hidricos;

V • 8lCIIII1Íl1Br e decldir soblll pedido de outorga do dlrello de UIO

de racursoa hldricoa em corpoe d'água de domlniO federal, e filCllizar as

outorgas emitidas pelos 6rgios respor1silvsis dos Estados e do Distrito Federal

que recebaram esta deIegaç6o;

VI - elaborar e divulgar relatórios sobre SU8I atividadea:

VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgIoI

competentes;

VIII • decidir pela venda, cesaAo ou aluguel de bani inlllgrantll

cio patrirnOnio da ANA; e

IX·~ e julgar pedidos de reconsidaraçIo de declIOea da

c:cmponanIet da Diretoria.
S1· A Diretoria deliberará por maioria simplea de voIllII, e ..

reunirá com a presença de, pelo menos, trás diretorea, dentre eles o DIretor

PlMidente ou seu substituto legal.

S'2!- As decis6es relacionadas com llS atribuiçOea institucionall

da N4A, pnMslu no lIf'l. 3·, serio tomadas de forma colegiada.

Art. 8· Compele ao Diretor-Presidente:

I· a representaçio legal da ANA;

11 • exercer a função de secretilrio-exe. do Conselho

Nacional de Recursos Hldricos;

111 - presidir as reuniões da Diretoria CoIegi8da;

rv -cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria CoIegíBda;

V - decidir, em caso de empata, nas dallberaçlllII da DIraIDria

VI. nomear e exonerar servkIo!8s: provéndo os carp etelIvoI e

em camlaIIo e ... funç6es de confiança; .

VlI- admitir e demltir~,'~ ~ .mJllWllOB

VIII - encaminhar ao Conselho.Nacional de Recur10a HklrIcoI OI

NlIil6rIOt.peri6dicoll eIabor8c:Icllr:, pela Direlo!ia..Colegiada e OI MIUntOI di

COll1paMullia daquele ConselI1:0.: '" ,;

IX/ assinar contratos, COIlII6nioe eordanar~; e

X- exercer o poder disciplinar, IlOIlermOI da legillaÇlo em vigor.

Art. gt Compete • Procuredoria da ANA, que .. vincUla •

Advocacia-Geral da UnlAo para tina de orientaçIo llOIIlI8liVa e supeMdo

l6cnica:

1- representar judicialmente a ANA, com ~llIIvM

proceuuais de Fazenda Pública;

11 • representar judicialmente OI ocupante8 de carp e de

funç6es de direçio, inctullÍVll após a ceeuçIo do reepec:tivo ...cIcio, com

refelência a atoII pralicados em decorr6ncia de lUas atrilltJiçOM Iegaia ou

inlIlilucionais, edotando, incluaive, as rnedidaI judiciais cabIvei&, em nome e

em defesa dOIl'llpI'llSeOOId

111- aJllDl' a liquidez e certeza da <riditOI, da qualquer naturala,

inenlntea ilIlItividadea da ANA,'illlCre'l8l\dooO em dlvidll ativa, pn tIns de

cobrança emigáYeI ou judicial; e

rv •executar ai atMdades da conauIloriII li de~

CAPiTULO 111

DOS SERVIDORES MANA

AIt. 10. A ANA COllItitulrá, no prazo da lrinàI e ..~ a
conlIIr da publicllçlo delIla Lei, o NU lI\IBdrO próprio da pBUOII, por maio da

lIIIIIizaçio de concurao público de prllVIII, ou de pl'OVfII e tltID, ou da

redislribuiçio de SIlfVidonIa de 6lgioa ou lllIlidadu da Adminillraçlo Federal

dlnIl8, auIárquica e fIIldacionaI.

§ 1 •. NOI termoe do inciso IX do art. 37 da Constituição, fica a

ANA autorizada a efetuar contrataçio temporária, por prazo nlo excedente a
trinIll e seilI rnaees, do P8ISOBI técnico imprescindivel ao 8lCIll'Clcio de suaa
lIII'iblIiç6es il'lltitucionaia

§ 2". Para OI fins do di'POItO no caput, aio COIIlIidaradaa

_.ldBdea tempcririu da excepcional Intaraue público as atiYIdBdea

relativaI • tIacaIlZIIÇio da CCllIIpetAncia da ANA, il Implementaçlo, ao
IICOlIlplIl1/lamenlo e • avaliaçlo de projetos e ~mas de caniler tlnallstlco

na área de l1lCIJI'IOI hidricos, Imprescindrveis à implantaçio e à atuaçio da
ANA.

Arlll. A ANA poderil requisitar servidores de órgios e entidadeII

inlegrantea da adminialrllçio pública federal direta, autárquica e fundacional.

S11 As~ pa1I exerclcio na ANA, sem cargo em

cornieIAo ou funçio da confiança, ficam autorizadaa pelo' prazo mildmo de

vinta a quellO~, contado da inltalaçio da lIIIIIIrquia.

S2' TranteOlTido o prazo a que 88 referll o par8grafo anterior,

aomente 88fIo cBdidOl para a ANA servidores por ela raquiaÍÍidoa para0

.exerclcio da cargo em comiaIio.

53' Durante OI primail'Ol trinta e seilI rnaees IUbleqilentea •

inIlaIeçio da ANA, ... requisições de qua trata o caput deete ~, ~ a

Jrivla .manif8aQlçIo dOI MlniIlrOI de Eado do Meio AmIJiIIma e do

PWIejamenlo, Otçamentc e Gea1Io, 88fIo il'l1lCUÚV8il. e· da I pRII\tO

UlIndimenlo.

54l Quando a ClIIBio implicar reduçlo da ramuneraçlo do

l8I\lldor~: fica • ANA Uorizada. CO/IlllIBlMlIli-Ia~o Umite da

parcabida no.ÓlgIO ou na entidada da origem. ..
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Ar!. 12. FIClIITI criadoa, com a finalidade de integrar a HtrulUrII da

ANA:

I - qu.oota a nove ClllgOlI em comiIsio. sendo cinco ClII'QOI de

NIIlInza Especial, no valor unilírio de RS &.400,00 (Mia mH e quaIIocenkla
"'), e quarenta e trM ClII'QOI do Grupo-Oir8ÇIo a A..__*,

~-DAS, llllim dilIIribuidos: 010 DAS 101.5; cinco DAS 102.5;

cIezeIIN DAS 101.4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; doiII DAS 101.2; e doia

DAS 102.1;

11 - canto e cinqüenta funções de con1lança denomil1lldal Funç6ea

ComíIIionIdlIa de Rec:urwoa Hidricoll • FCRH, sendo: trinta FCRH • V, no valor
unltirio de R$ 1.170,00 (mil cento !l. telenta reeiI); quanlllla FCRH - r.I, no

valor unitário de RS 1155,00 (oiIllcentolI e cinqDenta e cinco 1'lIIiI); trinta FCRH •

11I, no valor unitário de RS 515,00(~e quinm reeiI); Vinte FCRH -li,

no valor unilirIo de R$ 454,00 (qualrtlcentalI e cinq(lenla e quMlO ....); e
trinta FCRH • I, no valor unltirio de R$ 402,00 (qII8lnlcentOa e doia_ia).

11I - o cargo em comiIIIiO de ProaJrador da !'HA. nlvel DAS

101.5, o quIIl'" provido par 0CUjllII\Ill de cergo lIfeIIw do quedro de peaoeI

da eutarquia, ou mediantll. requiIiçIo de lIIIIVidor integl'lllllie de CIITtlira jurIdlcII

da Actvocacia-Gera da UnlIo ou de seua 6rgIoa vincuIedoa.

5 11 O lIIIIVidor inveatido em FCRH· ---' atriIxJIl:llea de

~ e c:oon:IeIlllÇ6o l6a1lca e pen:ebri~

CCIll'IIIjXlIld ao cergo efetivo ou emprego pem1lII'MII'It8 lICnIICida do valor

da funçIo 1*1I a qUlll tivlIr sido deIlgnado.

§ ')!l-A delignaçio pera funçlo de ..-aoranwnlo da que trata
MIe altigo 6 inacumutáYel com a deIlgnaçlo ou nomeaçIo 1*1I qualquer outra

forma de~, cauando o .-J pIIQalIIeIIlIl duranla • lilua9l*
de afutamento do lIefVidor, inclusive aquelas consideradas de efalivo

lllIIll'Cício, retISlIlvados os períodos a que se referem os incisos I, IV, VI e VIII e

a!illllllS 'a' e '8' do inciso Xdo art. 102 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de

1990, e no ar!. 471 de Consolidação das Leis dos Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei n" 5.452, de 11 de maio de 1943.

§ aa A Diretoria Colegiada da ANA poderá diIpor sobre a
aIleraçio de quantilalivos e a distribuição das FCRH dentro da estrutura
orgenizllcional da autarquia, observados os níveis hierárquicos, os valollls da

relrIbuiçio correspondente e~~ custos globaiS.

§ 4J Nos primeiros trinta e seis meses seguintes à instalaçio de
I'

ANA, a FCRH poderá ser ocupada por servidores ou empregados requisiladoa

na fDnna do lIItigo anterior. CAPITULO IV

DO PATRIMONIO E DAS RECEITAS
/

I

-...1 Ar!. 13. Consliluem palrírnOnio de~ os bens e dirllitlls da lUA

.........~' os~ lhe forem conferidoa ou que venha adquirir ou incorpolar.

Ar!. 14. COIIItituem receitaI da ANA:

\' '\ \ 1- os'~ ~ lhe forllm transferidos em decorr6ncia de
~.J....-oo_...... um...__

adIcionaia e lrwlIfer6nciaa e~ que lhe fonlm conferidos;

/" ~ 11 • os recurlOll provenientes de conv6nioa, acordos ou contralos

~Cqm enIldaclea, cxganiImos ou empreeaa nacionais ou

11I • 81 doeç6ee, legados, subvenç6ea • <lllIros rlICl.nOS que lhe

tnm deelInadoa;

IV - o produto da venda de publicações, materiallécnico. dados e

informações, inclUSive para fins de licitação pública, de emolumentos

administrativos e de taxas de insanções em concurso;

V • retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a

ten:eil'06;

VI - o percentual, definido pelo Conselho Nacional de Recursos

Hldricos, do produto resu~ante da arrecadação de multas aplicadas em

decorrência de ações de fiscalização de que.tratam os arts. 49 e 50 da Lei ".

9.433, de .1997, para o caso de aguas superficiais, em rios de domínio da

União;

VII - os valores apurados com a venda ou aluguel de bens mÓVeis

e imóveis de sua propnedade;

VIII - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos

utilizados para a pratica de infração, assim como do patrimônio dos infratores,

apreendidos em decorrência do exercício do poder de policia e incorporados ao

patrimônio da autarquia, nos termos de decisão judicial; e

IX· os recursos de que trata o inciso 11I do ar!. 1" da Lei'" e.001,

de 13 de março de 1990, que serão doravante apropriados pela aularquia.

Ar!. 15. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de

nlCUfSOS hidrícos nas bacias hidrográficas, onde nAo exiIlilem Agências de

Água ou de Bacia, serão mantidas a disposiçio da ANA, na Conta Única do

Governo Federal, enquanto não forem destinadas para as respectivas

programações.

§ li A ANA mantera registros que permitam identificar as receitas

conrespondentes a cada uma das respectivas bacias hidrográficas onde os

l'lIalI'm& foram al'lllClldados.

521 As disponibiUdades de que trata o Cllput desta artigo

podarIo ser mantidas em aplicação financeira, na forma regulamen1ada pelo

MInlIl6rio da F8ZlIIlda.

§ aa A lixaçio das dotaçl5es orçamentáriaa da ANA na Lei

ClrçarnenljrílI Anual e sua programaçAo orçarnentáría e financeira de exacuçlo

nIo lOfrerIo Urniles nos seus vaIollls para movimentaçio e empenho.

CAPITULO V

DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mlllldato de

trk anos, doiII dinllorea terIo mandato de quatro anos e doiII diretores de

c:lnco anos, para implementar o sistema de mandatos nAo coincidentetJ.

M 17. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I • transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, dinlb •

rQl8I do Mlnist6rio do Meio Ambiente e de seus 6rgios, I14lC8IBáríos ao

funcionamento da autarquia;

11 - ramanajar, tranaferir ou utilizar os saldos orçallMllllários do

WnlI*io do Meio Ambiente pera mandar as despesas de estruturaçio •

ll*IUlançIo da ANA, uliIlzando como recursos as dotações orçamentjrlaI

dIelInadu" atlvidadeafinaJilticas e adminialralivas, obaefvadosos_

1UbprajeloI, subatiYidadea e grupos de despesas previstos na Lal

OrçamenUlria em vigor.

M 111. A Consultoria Jurídica do Minist6rio do Meio Aml:liel* a a

AdvocIcia Geral da Uniio prestaria à ANA, no âmbito de IUU~
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a alIIlal6ncia jurídica necessária. até que seja provido o cargo de Procurador

da autarquia.

Ar!. 19. O Poder Executivo procederá à delIcentraIizaçAo daa

allvidacIM de operaçio e manutençio de reservatórioa. canais e adutoras de

domlnio da Unilo, excetuada a infra-estrutura componente do SiIlama

Inleltigado Bl'lIlIileiro operado pelo Operador Nacional do Sistema EI6trico •
ONS.

Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenaçAo e a supervislo do

pi'CIOIIISO de descentralização de que trata este artigo.

Ar!. 20. O Poder Executivo encaminhará 80 Congreuo Nacional,

no prazo de até _ta dias. ~ contar da publicação desta Lei, projeto de lei

diIpcndo sobre a criaçio da cargos efetivos do quadro de pessoal da ANA,

cIeslinadoll ao exeroicio de atribuições relacionadas às lUlIS compel6ncia.

§1" O Poder Executivo aprovará o regulamento da ANA,

invaetindo-a, automaticamenta, no exercício de sua competência.

§2" A publicaçio do regulamento marcará a instalaçlio da ANA,

ilWlMllindo-a, automaticamenta, no exercício de sua cornpet6ncia.

Ar!. 21. A ANA promoverá a realizaçAo de COIlClKlIO público pera

~mento das vagas existentes no seu quadro de peIlIOlIIl8ll\P1'B que o

quantitativo de cargos vagos exceder dez por cento do total de C8fllOS

llXÍIlI8l1t8Il.

Ar!. 22. O art. 1" da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990, pIISB8

a vigorar com a seguinte redaçAo:

11I - um Secretário-Executivo, que 88Iá o Direlllr~PreIilIerM da

ANA."(NR)

Art. 24. A ANEEL promoverá, no prezo de noventa dias, BÍ\IÁI no
cilculo da compensaçio financeira de que trata o art. 22, da modo •

contamplar oa~ e oa Munic/pIoa com aumento _I da compansaçlo,

adolando-ee como per6metro oa valores praticedoe no dia anIllriof ao da

publicaçio desta Lei.

Ar!. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 26. Ficam revogados os arts. 45, 46 e 54 da I..el nO 9.433, da

ada janeiro de 1997.

JUSTIFICAÇÃO

A lógica que propugna pelo afastamento do Ealado daa ativldadM
eoonomicu prevê a crilIÇIo de agências ftllC8l1zadora e 8lIICUlOraa daa
polltlcu nacionais e regionais 8Ill SUBa áre8II de atuaçAo. e- ag6nciaI
daveliam ter como principais objeIivoa a garantia de reIPIitO _ pIanoa
Mbiaia e _ imar- doa COllIUIlIidorea e lJIU6rIoa, bem como o
comedimento no UIO de~ natur8is, quando for o caBO. Pala que
pouam aluer plenarnenttl, ..... órglol preciIam t!Ir independlncla perarM
todoa oa agentes que atuam noa aetorea, inclusive o próprio Governo, aIMl da
aulonomia e illllrurnantoa que g_ntam a COl1IllCIJÇIo de lIllla objItIvoI.

As ag6ncias que vêm llBIldo inslituldaa no BI'IIIlI - ANEEl, ANATEL,
ANP, e agora, '8 ANA - deixam muito a deaejar quanto _ 8IfllIC*le bIIIIcoa
anteriormente citados. Sio ag6nciu vinculadas 80 Governo FedanIl, lnçoI
.-:utivoa daa poUtlcaa e da vontadeII dos govlII'I1lII1te Perdendo, dIIIB
forma, as lIBC8lIIárias independ6ncia e auklllomia.

outro problema de origem nae ag6ncias é lIllU diltllnciall1lll1to doa
lJIIIiria. e consumidores que, em última inat6ncia, deveriam 118I' a princIpII
razIo de IUB exist6ncia. A estrutura dafinida pe\Ba leis que as crialIIm nIO
poeIlbIIilII a~ da raptWNntanaea doa~ dIralanIInIe
~. como COllSlIlTridore, 8Illpreus, governoa ealIIduailIe rnuníclIlIII, •
ClIIlrw, 8Ill seUl órglol deIiberaIiYoa.

I • quarenta por cento aos Estados;

11 - quarenta por cento aos Municípios;

11I • quatro décimos por cento ao Ministério do Meio Ambiente;

IV - trêlI inteiroa e seis décimos por cento 80 Ministério de Minas e
Energia;

V· dois por cento ao Ministério da Ciência e Iecnologia;

VI· quatorze por cento à ANA.

. ~ .

§ "" A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será

empregada na elaboração da Polilica Nacional de Recursos Hídricos.

§ 5" A cota destinada à ANA será empregada na implementaçAo

da Política Nacional de Recursos Hidricos. do Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hidricos.

§ 6" Os "royalties" e a compensaçAo financeira pela utilização

doi recuraoa hídricos para geração de energia hidrelétrica, inatituldol

pela Lei nO 7.990. de 28 de dezembro de 1989, nlio implicam na iaençio

do pagamento pelo uso de recursos hídricos da que trata a SeçIo IV do

Capitulo IV da Lei nO 9.433. de 1997." (NR).

Ar!. 23. O art. 38 da Lei nO 9.433, de 1997, pallS8 a vigorar com a

MQUin\e redllÇlo:

"Art. 36.

I· um Presidente. que será o Ministro de Estado do Melo

Ambiente;

11 • um Vice-Presidente, que será o 8ecretério da R8CUI1OI

Hídricos do Ministério do Meio Ambiente;
O projeto de lei ora emendado introduz modiflC8ÇÕEls substanciais do

ponto de vista político. conceitual. técnico e administrativo. comprometendo a
maturidade institucional, técnica e processual alcançada pela vigência da Lei
n" 9.433197. Apresenta caráter centralizador, em contraposição com o espírito
dellcentralizador e participativo ((o sistema nacional de recursos hidricos,
es1abeIecendo competências para a ANA que vão desde aspectos normativos,
de planejamento e gestão de recursos financeiros até a de1inição de aspectos
operacionais do sistema propriamente dito, com pouca relação e participação
na tomada de daciaões com os outros integrantes do mesmo. notadamente os
Comitês e Agências de Bacias.

Com o objetivo de superar essas defICiências, apresentamos proposta
de emenda global.

Neste sentido destacamos alguns dispositivos alterados.

A criaçiio da Agência Nacional de Água estava prevista na Lei nO
9.433197. Constitui-se. portanto. em um órgão auxiliar do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos.

Com vista a estabelecer, de forma mais clara. a sua atuaçAo
propusemos no §3° do art. 1° que a ANA esteja subordinada ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos.

Por outro lado, procuramos assegurar que disponha de quadro próprio
de pessoal.

Propusemos alteração no inciso I. do art. 3°, que trata da competência ..
.da ANA. Entendemos que cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos 
CNRH a funçiio normativa da poIitica nacional, particularmente dos
illltrumentos dá política. Esta emenda apresentada visa assegurar que se
pnIIIllrve o disposto na Lei 11" 9.433197 que já determina que cabe ao Conselho
Nacional de Recursos Hldricos deliberar sobre a elaboraçAo de estudos que
aublidiem a aplicação de recursos da União em obras e serviços de
regularizaçlio de CUI30S de água, de alocação e distlibuição de água, e de
controle da poluiçiio hídrica. Assim. a ANA deverá submeter-lhe seu programa
de trabalho e a respectiva proposta orçamentária anual.

I
Já os incisos 11 e 11I, do mesmo artigo 3°, do PL. por entraram emj

choque com o disposto na Lei 9.433197. que em seus artigos 12, parágrafo 2" e
8llt'BeU artigo 13. dispõe que toda outorga esté condicionada às prioridadaa
doI1>. PIanoII de Bacia, também fomm emendados. Ao mesmo tempo
lJI'OOUramoa, com a emenda apresentada. evitar conftMos entra a atuaçlio da
A*- li doi demais órgAos gestores com poder de polícia.



59334 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

o papel da ANA é de ncretaria executiva do CNRH. Neste 1IlIIltido. a
lIIlMlI1da apresentadll neste substitutivo visa deixar claro que cabe à Ag6ncia
JlIMÚIr apoio administmtivo, têcnk:o e financeiro 80 Conselho.

Garantir a usa múltipla das águas é fundamental. assim coma fortalecer
a estrutura aistêmica da planejamento e gestão das recursos hídricos. Este é a
objetivo do proposta para o inciso VIII. do art. 30

•

A solução da eventos crít~;os como S9Ci<S e inundações exige a
participação do conjunto da ,sociadade. A legislação existente já assegura 80S
Comttês de 8~cia e ao Conselho Naciopal de Recumos Hldricos a atribuiçio
psrn prCli\'''Ji;r eõ:,udos " soluções de Ilventos criticos. Manter a llldaçIlo dllda
lW incisa XI do PL seria muito dispendiosa e sem qualquer eficácla.. Se nu
atribuiçio permanecesse. exclusivamente (;em a ANA, exigiria que a mesma
dispusesse de uma estrutura funcional gigantesca. O objetivo da emenda
apresentada busca. portanto, assegurar o caráter sistêmico e dasc8ntra1izador
do Sistema Nacional de Recursos Hldricoa • SNRH panI • soluçA0 d-.a
gmves questões que a1ligem a sociedada brasileira.

O sublltitutivo ora proposto busca assegurar. também. que as receltas
geradllS Pflla cobrança do usa da água sejam mantidas sob reeponsabilidade
dM Agências de Água. conforme dispõe a Lei o 9.433.

Enfim. vários outros incisos são altarados nesse Capitulo. EntendelTlC»,
lIUim. que a ANA deve tar como prilmissa o carâíer deIc:entrellzad do
Siatt'>ll1a NaCÍooal de Recursos Hldricos e foi o•.q!!e bu!lClll11OB.assegurar na
pnlIllnte emenda subst~utiva global.

o Car.ilt'lo " tm!!\ da E$ln.itura Ot\1{,r,iClJ da ANA. Originalmente, o Pl
ti\;jLo,íiEl ~p ú J"Jâr,("~ ~.~Iia dirigida per uma Diretoria Colegiada, compolla
PZ i cinco membros, nomeados pelo Pres:dmte da República, com mandatoII
nI,) coincider~e~de quatro anos, ac!m~ija UiY\a únias \'IlC'nduçAo consecutiva,
a contIlre con' uma Prucuredür!a. Om, entendeMOS que a Diretoria COIeQiBde
devI! 861 OOI\"posta a partir do indlcaçãl' de Mm<}[ polo Conl8lho Nacional de
Reo:JiOOS W~ricos. (~oondo ao Pffilidont<'l dl R'~:"úbl~~a rlesignaçlo do HlI
Olmtor-Plll8!dente.

Por C>lItro lado. dispomos no presente substitutivo.sobn! o prazo pera a
raeli;:a~ do coocur;;o público para asaagurar ao; oondlçõa8 neceQáriaa para
que a ANA atua como secreiarill eXOOJliva e poua cumprir llS IUIII
campet6ncill6 da iiscalização do usa uas ágUll!I.

,\,o rnumo tempo. COOt1idarl,lfúJS fundaman<m dOOaIr clalo que a
cer,l1cú;.Çlio t1ll'llporária 00 asvidoi [,Ó podel(l OXDl'l'el' quIIldO '
8llICtJI)Ciorl8 intarlItte público e lOInenlil para as aiMdadel de liIcIIlZaçIo di
ccmpet6ncia da ANA.

Mio (~,1:.f;, tam,Cé:m. à /IN" lXIllNr IF~I:' Ilulciilii do diteit,;) mu, sim. pelo
'ó\,;li'J(j II(Ou ":"'~ \,:Wil>UJ hí,;jricos. É o 'lua di3póe a emenda aprasent8da para
o wl.15 ao dispor qua a cobrança paloll use dos mcursos hldricos nas bacias
fWJrográfiCll$ é [Jiríbuiçio das l\1l6nclas da i\gllu.

OlJ!rcs,:,m. n&o baslli qua 11 Ai~'\ V.oh;; (j 'UI quadro de pessoal
CllIlliólituidtl ,,,iginariamerlte m..s qoo se;!'! mal"'""'. ai) '.;r,g,o do tempo, em
pIllllmaMf. atáv.)is. /"11 mar rriAtlialU& a ffil:Hute;nção do qUIiIlWAtivo regul8r de
1Ur',~ ,jo seu quadro de peSSOl'J. a ANA poderá der adequado
alMIJiln6ll!Ô _ SUBD '.'Omll6t6ndas. Este é (I ol:ijelivo desta ",manda. Neste
unWo, IIp,;;se,linrrlO3 emeooa a,) at S,).

f'00' ,'r,l, llpraJ<lntamos emenda 00 art. 22 com viGla á a888gurar que
nIo N'.(j,ITl1 p;ivi1ilgio consubstaoocdo na pretendida 'isençAo eloo
cornpe"laçAo' do paqarnentu du tuifas/uso d9 ,'CCUrs03 hldricoa peIoo
'Ioy}~ & ',:ompensaçé.o financsira'. Slio ir ~':JlutCl[; legliitl t,)lalmoote
diI!llltM, .1iJO tNrrc~l'jmmv!is enlre ri.

llJl9l!l de EIIIId' Mtdilkadya " lm.de Lei N=1617. DI I"'
(Do Sr. RonIJdo VUlXlIlCeIIoI)

"""'_''''''''__''''''-AIlA._...............................~.......~.1IiI_ ............
2

oCoapuo NICionII del:nu.

Art. 1·: O Projeto de Lei ~ 1.61'79, de 1999, p.- a.vlFnr
CXllIl aJfIIllnte~:

Da~.......jm6M..........__..,....ANA

"AnJ· - Fica criIda • AJãlcia NICioIlaI de Asua - ANA,
lIIIaIquia oab rePnc eapecíal, vinw1ada ao Minillério do Meio Ambiente, COIIl Jede e
lbIo no DiJllÍlO Federal, pruo de duraçio indct«miDado e lIuaÇIo em lodo o
lariIório BKioaaI.

§ 1· • A _ de &lánpJia apecial confaida à ANA ,
-.nzada por lllUIdato fim e OIIIbilidade de IeÜI dirdores;"

JUSTlllICATIVA

tido FederaV MG _
Vice·Llder do PFL / I

(4--,--.ft~ é ~~-
- (Do Sr, JlaaIIdo VueoacoIIoI)

""",_,,,,,,,,__""".ANA,_
......--.... -..- 0......-.-- - ............

O CoapcAo NICioaaI dccRta.

Art. I·: O ProjeIo de Lei ~ 1.61'79, de 1999. pua s vitor
lXlIII S "'11IençIo:

Da......__jlrilca.~,,__"""-ANA

"An.l· • FICa criIda a AJâ>cia Nacional de Asua - ANA,
auIalquia oab rqime especial, vioculada ao'Míriíllério do Meio Ambiente, COIIl tede •
lbIo no DiIlrilo FedenI, pruo de chnçIo indelerminado e lIUIÇIo em lodo o
UIritório llICionaL

I 1· • A natureza de lIIWqUia especial coaterida à ANA ,
CIIIdCrizIda por llIOlIOIIlia administrativa e finallcdra, 1lIIlIdaIo fixo e 0IIIbiIidade
de MUI diRtorCI, que podan pertencer apenas ao quadro próprio da AdmiIIiIlnçIo
L'úlllica Federal;"

JUSTIFICATIVA

R ASCO S
. FederlJI MG

4 ' Vice-LlderdoPFL .~. _i'~
". . -... - / 1/'. ,'~"'-"- _. _ ~ L ... (
-' -
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"".,.*"==4' MtdllJqtjy. U reg;'-'"Lei N"lf17. DI ""
(Do Sr.1lDIIaIdo VUCOIICe1Io1)

§ 2° Para os fins do disposto no inciso XIII ,deste artigo, a definição daf
condições de operação de reservatórios de aproveitamento hidrelétrico

Integrados a.o SIstema Interligado Brasileiro, será efetuada com os Comitê
das Bacias Interessadas e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico .
ONS.

..
o CoaBrouo NICionaI decreta.

Art. I": o Projeto de Lei ri 1.6179, de 1999, pt.- a visonr
CID a...a1tcnçio:

M:·19·Õ··P;;;·;~~~ii~~·~~~~d~~á··~·d~~~~~~;~·,;~~~~·d~~'~;W;d~d~
d. operação e manutenção de reservatórios, canais e adutoras de dominio d
União.

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

Art. 22 .

00-...._ _._!,_ ANA

"Art.I· - Fica triada a Ag8ncia Nacional de Água - ANA,
.....101> RIime especial. vinc:ullda 10 Miníltáio do Meio Ambiente, com tede e
Ibra 110 DlIlrito Federal, prazo de duraçlo indeterininado e atuaçIo llOI rioI de
DaaIIio da UniIo:"

..................................................................................................................
111 - dois Inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério do Me

Ambiente;

IV - um Inteiro e seis décimos por cento ao Ministério ele Minas
Energia;

V- três por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia;
VI - treze por canto à ANA.

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

§ 2" A ANA é entidade faderal de implementação da PoIitlca e de apolo
80 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldricos, prevista no
Inciso XIX do art. 21 da Constituição, e criada pela Lei nO 9.433, de 8 de janeiro
de 1991, sendo-lHe assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogatlves
necessárias ao pleno desempenho da competência que lhe é própria.

§ 3° A atuação da ANA será desenvolvida em articulação com órgãos e

~~~~.~:r.~~::~=.'~=.:~....: ..
Art. 3· Compete à ANA contribuir. com o desenvoMmento do Sistema

NacIonal de Gerenciamento de Recursos Hldricos, atuando com
imparcialidade, legalidade, impessoalidadé e publicidade, e especialmente:

JUSTIFICATIVA

~~V /Jo~J
Deputado Sérgio Novais

PSB/CE

j~I~~nh'O
PSB/RJ

JUSTIFICATIVA

ndl . ~
A-!f~ ?l/~ 5 Deputa~altazar

§4° A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada r
elaboração da Polltlca Nacional de Recursos Hldricos e no desenvolvlmen
de programai. ações para a erradicação das secas no semi-árido nordestim
NR

o Governo Federal tem criado, nos últimos anos, agências pz
coordenar e apoiar os sistemas nacionais, tais como, a energia elétrica
telecomunicações.

O presente Projeto de Lei dispOe sobre a criação e define
compet6nclaa da' ANA - Agência Nacional das Aguas, autarquia federal
ceiordenaçlo e apolo ao Sistema Nacional de Gerenciamento de' Recurs

Hldricos, prevista no inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e criada pela
Lei nO 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Neste sentido, estamos alterando vários dispositivos com a
finalidade de resgatar e fortalecer o Conselho Nacional de Recursos Hldricos 
CNRH - órgAo consultivo e deliberativo, integrante da estrutura do Ministério do
Melo Ambiente -, as Agências de Bacia e os Comitês de Bacia Hidrográfica,
criadoç pela Lei nO 9.433/91 e, também, estabelecer a integração efetiva da
ANA com o Ministério de Meio Ambiente.

Finalmente, estamos direcionando recursos financeiros ao
Ministério do Melo Ambiente que serão empregados na elaboração da Polltica
Nacional de Recursos Hldricos e no desenvolvimento de programas e ações
para a erradicação das secas no semi-árido nordestino. Recursos esses
advindos da compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo
OU gás natural, de recursos hldrlcos para fins de g~ração de energia elétrica,
de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental,
mar tarritorial ou zona econômica exclusiva, definidas pelas Leis nOs 7.990 e
8.001, dEl28 de dezembro de 1989 e 13 de março de 1990, respectivamente.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

5EMENDA MODIFICATIVA N°

CoaIixmc a Lei Fcd<n19433. de janeiro de 1997, a pIlIo doa I'CCUI'IOI
llIdricoa ...... _ deIcmraliuda. PoltlDlO, prevê a aiaçIo de Al&lciu de Áp ou
da 8Kia _ blIciu hidrosriftcu.

Sala du ScuõeJ, em)1.- de Setembro de 99

VII - gerenciar a arrecadação, a distribuição e a aplicação das receitas
IUferldas por intermédio da cobrança pelo uso dos recursos hldricos;

"Art. 1° .

XIII - definir em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica
Interessados, as condições de operação de reservatórios por agentes públicos
•.prIvados, de~ a garantir o uso múltiplo dos recursos hldrlcos, conforme
epbelecido no Plano de Bacia Hldrogréflca e exercer a respectiva
1llcal1açIo;

Modlflca-se OS parágrafos 2° e 3° do art. 1°; o C8put, os Incisos VII e XIII
• o parégrafo 2· do art. 3°; caput do art. 19 e os inc/sos 111, VI e o §4° do Art.
22 do Projeto de Lei com a seguinte redação:
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J)IIpGe lOlxe a criaçio da Agência Nacional
de Aaiiu ANA, entidlde fedtnI de
c:oonIInIçIo e apoio do Si_ NICiona1 de
a.-iamaato de Recunot HidriCO$ e dá

--JlI'OYld'aciu.

(;
EMENDA SUPlESSIVAN.·

SuprimHe no JlIriInlb 2" do 1ft. \' do projeto u palavras 'coordmaçIo e'.

JUSTlPlCAnvA

A~ de _ O m..na NadoNI ele OerencillntN(,-,le ReanoI
HIdricoI 1\10 CIbe a ANA, que i 1!llIpIJlIlI do sistema e deve dar a ftmçIo,
COlIlbrrne.!AI n.· 9433.091, de apoloao.--.

Disp& sob,.. a crltlÇlJo da Agéncia
Nacional ih Águas - .4NA, entidade
f_rol tk" etJOI'dmaçdo • aptRo do
Sistema Nacional ih Gt/,..nciamento tk
Rc""rs<JS H/drlCOl, • dá outrar
providlncias.

EMENDA MODIFICATIVA

~ ao § 2' do ano ['. a seguinte redaçAo:

EMENDA DE PLENAMO AO PROJETO DE LEI 1'1'1.617, DE 19~.
(Do Poder E.ecutivo)

8
EMENDA MODI11ICATIVA

Substitua a expresslo "coordenação" por "implementação" no §2" do
ItU'do Projeto de Lei n' 1.617,.licando com a seguinte redação:,

"Art. 1·.. .. ..__...._.. ....._.

t 2' A ANA é entidade federal de implomentaçio e apoio do Sist.....
Nacional de Guenciamento de Recursol Hfdric05. previsto no incito XIX do
art. 21 da Co••tituieio, e criado pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 19!17,
HHo--lbe auesurada. nOI termOI desta' Leí. as prerro~ativu necessária. ao
pIoIIo d.....penho da competência que lhe. prõ,pria.

JUSTIFICATIVA

Como pode a ANA coordenar o Sistema Nacional de Recurso. Hidricos
li _ Sistema tem no seu topo, o Conselho Nacional de Il.ecursos Hidricos - CNRH, .•
quem cabe eo<;>rdenar?

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1999.

"......
/ J

/~FJ:RN'A ís()rCORUJA

~tad6 ~ral-PDT . j),. ~
~' l./ _-=:... é-f. ,L....; ~ n_
~-- ~

PROJETO DE LEI N- 1.617, DE 1'"
(Do Poder Executivo)

Art. I' _ .

JUSTIFICAÇÃO

~Art. 1·...

§ 2', A ANA é a entidade federal de lmplementaçlo da
Polltioa e de apoio 10 Sistema Nacional de Gerenciamento de PAcurto.
HidriCOl, ptelÓllO no inciso XJX do In. 21 da Collltituiçlo, • criado
pela Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, sendo-lhe uaegurada, no.
termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao pleno desempenho da
competência que lhe é própria."

JUSTIFICACÃO

A ANA estaria impossihilitada de coordenar o Sistema Nacional de
GaaIciamento de 1lecwJo. Hldricos, tendo em vim que es$C Sistema tem no seu topo,
o CcescIbo Nacional de RecutJo. Hídricos - CNRH.

IlUNDA MODmt'ATlVA N"__......

D64e ao t 3" do Art. \.,...... redaçIo:

9

S Sessões, em 21 de setembro de 1999.

1....'0..~~Oa oRlCA FE
(PSD S)

~-==
s.adllSollllel, ISde-*ode 1999•

.,4u. ~"1 -~
o.,.do MOaJaA IUUDA
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~2. _

3. _
EMENDA ADITIVA N.· 12

DlDlDA DE PLENÁRIo AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1'"
(De PocIerE_tiYo) AA:retce8lHe ao Id. 1·oparíjpfb LI _ a............:

EMENDA ADmvA 10

1IlcIua... a~ "principaltllellle aqueles", 110 §3· do art. 1· do PL
ri" 1.6171'99:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Uma confudo entre os f8CU1SOS originacloa na ~nc;a
pelo uso da água, com os emolumentos~ pelo ato
adminiaUatlyo da emiado dai outorgas, aemelhante ao que se pega
em cartório&. por exemplo, poderia C8U18I' enorme confuIIo not
usuários menos informados.

Sala das sessoea, 22 de setembro da 1m

PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1m

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO 13

)

' que "d/spOe llOÓI'8 a cri8çIo da
Agência NacionII de Aguu 
ANA, entidade federal de
coordenaçIo e apolo do
SIstlIma Nac:ionIII de
Gerenciamento de Recu,..

, Hldricos, e dA outru
providências".

Inçlua-se o seguinte artigo 2" ao Projeto, renumerando-U
os demais:

"Art. 2" O ar!. 30 da Lei de 9."33197 paIH a vigcnr
com a seguinte redação:

Art. 30 Firmado o contrato de gestlo previIto no
artigo' anterior, a Agência de Bacia lIca autorizada a
receber e utilizar para sua manutençAo os recu,..
financeiros auferidos pela cobrança de emolu~

decorrentes do ato administrativo da emisslO de outorgas.
(NR)"

11

I .

JUSTIfICACÃO

EMENDA MODMCATlVA

PIlOBTO DE UI N" 1.617,.."
<De Peder E-.tiYo)

1lArt..-..•••.• ..........

06-1110 § 3· do Itl. 1·, uqpJillle redaçio:

"Art. )....

JUSTIFlCAIIYA

Se • ANA deeeIMI_ • asa ltUaÇIo em ardcuIeçIo lpeIIII COIIl c»
~ e llIIIdIdee i...... do SiIlema Nacional de GereDciammto doe ltKunoe
HllkIcoe, _cer-.. Allncia poderi nIo c*anpenhar, a CllIIIaIIO, a _ unA.

Sala dai SeNllee, 23 de -.bro de 1999.
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PROJETO'DE LEI NO 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 14

que "dispõe sobre a~ da
Agência Nacional de Aãuu 
ANA, entidade feder8I de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recul'llOl
Hldricos, e dA ouhI
providências".

015520 e 30 do art. 10 do Projeto passam a vigorar com •
seguinte redaçIo:

"Art. ~ .

§ ~ A ANA " • entidade federal de apolo ao SiIIema
Naclonal da Gerenciamento de Recul'$O$ Hldrlcos, previafo no
incilo XIX do artigo 21 da Constituição, e criado pela Lei no
9.433. de 8 d. Janelro de 1987, sendo-lhe auegLnda, noe
termoI dtltI LeI, ai prerrogativas necasúrlas ao pleno
desempenho da compettnclt qu.lhe é própria.(NR)

! ae A atuaçIoda ANA Hr6 deaenvoIvkIa em arIIculaçIo
com órgloe e entIdadeli pObIIcoI • prIv8doI, IntegJWltel do
Siltema Nacional d. GtftnCIImanto _ Recul'llOl HIdrIco8,
segundo dlretrlzel emanadll do COrlHIho NacIonal de
Recul"l106 Hklrk:ot.(NR)

"••• ••••••••••• u 1 ..'"111 ' .

JUSTlFICAÇÂO

A funçAo coordenaçIo " tiplca do poder poIft1co. que " •
Slnselho Nacional de Recursoa HklrlcoI. Uma agIncIa Clj'lII'ICIOnII.

como a ANA presta apolo t6cnIcoIexecutivoIoperacionaI à
coordenação.

COIÍlo órgAo executiv%peracional do S11tema. a ANA ter4
.. lIIuaçIo orientada pelas diretrizes poI/lIc8I emanadas do 6rgIo
méxlmo do Sistema, o Conselho Nacional de Recursoa HldrIcos.

sala das seasOea, 22 de setembro de 1811

JUSTIFICAÇÃO

Pila evitar ill1CIprCl&ÇÕCS que C&UllCI1I supcrposiçio de compel&lcia de
attibuiçlics entre a ANA e os demais órgios do Sistema NaciOlll1 de~ de
RccUl!OS HIdricos.

A fllllÇio d& Agência é. ,fundamentalmcnte eXllCutiva e, CIIl nIwl.
1lOIllIIliva, de fiscalizaçlo. e comroIc e técnica, rado porque deverá compllibilizar-sc com
_ órgios do Sislcma Nacional de Gcr=ciamcnto de RccUl10l HIdricoa.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1999.

T,
I. .......:....~~_~---=-~----::~ _
2. =-- _
3. _

4. _

s. _
6. _

7. _

8. _

9. ---=-.:...... _

IO.,~----------------_

PROJETO DE LEI N" l.617199
(Do Poder E...,ativo)

Dispõe soIw a criDçiJo da Agincia
Nacional de ÁgtIIB - ANA, ellliliaiM
federal de coon/maçilo e apoio da
Sistema Nacional de a.ntJC~/II() de
&cursos ·.Hidricos, e di otItraf
prtJI'idéncias.

Deputado J('1: ?-L---6
peIoPPS

EMENDA MODIFICATIVA 16
N'1Ié ao art. 3°, a seguinte redação:

"Art. 3° Compete à ANA coatribair para o deJenvolvilllClllO
do Siatema N&eional de Gerenciamento de Re<:Ursos Hídricoa. ltuIndo
l10IIl imparcialidade, Icgalidade, impessoalidade e pub1ic:ida@ c,
especial_o .. (1\

JUSTIFICACÃO

DWe ao CO[JJJt do AI!. 3', a ICj!IIinte rcdIçIo:

AI!. 3'. Compete .. ANA, em sua alçada. pIllIlIOYCf o clc:xawlvimento
cio SiIlr:IlIa NlICiOlll1 de GcnmcilImemo de R.ecunos HkkicoI, atuando COM~
\lfIIIicIIde, ÍIIIpeMOIlidade e publicidade, e, cspcciaJmcnle:

............... /NR)

PROJETO DE LEI N" 1.617, DE: I"'
(Do Poder Executivo)

EMENDA MODIJ1ICATlVA N" _

15

A promoçio do desenvolvimento ao Sittlml. Nacional de
Goreneiamento de Ilccunos Hídricos nio é papel exclusivo da ANA. E papcI de todos
OI integrInteI cl.- Sistema, Conselho. Comitês, órgIos e entidade. galcnl, da Uniio
e c\oI EIltIdoa.
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Sal. das S..sões. 23 d. set.mbro d. 1999.

JUSTIFICATIVA

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999.
(D. Poder Eucutlv.)

Substitua a expressio "promover' por "contribuir para", no C'pu! do ano
3'doPLn'1.617199: •

.,....,.

19
PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999

Dispõ. sobre a criaçio d. Agancia Nacional
d. Águas ANA, .ntidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e di
0UIrU providênciu.

especificamente no.inciso 1/ do art. a-. para impedir uma futura
vioIaçãc>da lei llupra-referlda.

A mudança no inciso 11I do art. a- do ProjeIo viii evitar
conftItos in8lltuclonala entre a atuaçAo da ANA • a demàII 6rgIoe
gelltorelI com poder de poIk:Ia, princlpalmen1e de quIIIdede de 6Qua.
daa outras esferas do Poder pl1b1lco.

O apoio administrativo. t6cnIco fi tIMncIllO .o COIlMIho
Nacional de Recursos Hídricos illll8fldo na modIIIcaçIo do lncIIO V do
art. a- é competência- da secretaria ExecuIIYII.do COnMIho. conforme
dlspOe o art. 46, Inciso I da Lei .,. 9.4331&1 • lUa adIçIio 10 tIxIo 6
peia deixar clara esta atrlbulçAo.

Estas modi1icaçOes tem a lIIIIIIIdade de lI*feIçoer .1Ida
mais o texto do Projeto de Lei, ao tempo que faz u 8dequaç&ls
necessárias à legislação em vigor. sendo IIlIIIm; peço aoa nobres
pares a aprovação destaeme~n~:-, .

sala das Sessões, 15 dtI19H

/. .. i.t"l.~ j.l~Wl'jl ..1 ,.J,:riJ

~p ~do ' ~;:J-4, ç'
/0 ,\(\. PPS

_l~o~ ~ ~
,7 },,~ "( I· .fD1 cE3.:I Or

\.. ·tP @.- 111 . I
",,\..\ , '1'-".9-

..]\" ""ov tll
. rCi'" •.:1...1'

. .,'...' ~ ...
~\e..v

17EMENDA MODIFICATlVA

M Art. 3' Compete à ANA .oatribuir p.... o d.unvoivim.oto doSIst.... N••ional de Gel'Ollci.D1ento d. ReeUnotl Hldricol, atu.ndo com
• p.n:laIldade,legalidad., imp.....lidad•• publkidad., ...p.d.I......'.:"

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Âguas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dê outras .
providência&" •

n
FERNA~ORVJA

~u.~ r.~PDT . iJ.~ _ -
~--...-- cl~- p~

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 199!! .

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÂRIO 18

A prolllOÇio do des.nvolvim.nto do Sistema Nacional de G.renciam.nto
de Reeursos Hídricos Dia é papel exclusivo da ANA. É p.p.1 de todo. os integrant.s
d.... sistema, Conselbos. Comitês. órgios e entidades gestor.s, da Uniio e dos Estados.

Os incisos I, li, 11I ~ V do art. 3° do Projeto passam •
vigorar com a seguinte redação:

"M 3° .
I . propor normas e realizar estudos sobreimpI~

operacionalização e avaliação dos instrumentos da PoIltlca NICionaI
de Recul'!OS Hídricos para subsidiar o Conselho Nacional de RecurIoe
HkIiicos e 08 Comitês de Bacia; (NR)

11 • outorgar, por intermédio de autorização e mediante as
dll8tdzes estabelecidas pelos Comitês de Bacia e p8Io ConIeIho
Nacional de Recursos Hfdricos, o direito de uso de recursos hldricol
em corpos hldricos de dominio da União, podendo delegar esta
competência aos órgãós ou às entidades estaduais investidos do
poder de outorga de recursos hídricos; (NR)

11I - contribuir com os demaito orgãos da UniAo, doa
Estados e do Distrito Federal no cumprimento da legislação federlII
pertinente aos recursos hidricos; (NR)

IV- ..
V • exercer a função de secretaria-execUtivado Conselho

N~nal ~e R~rsos Hldricos, prestando apoi9 lllirjlínistratlvo,
técnICO e financeiro para seu funcionamento; (NR) ..

"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 04 ..

JUSTIFICAÇÃO

No que se refere às modificações contidas no inciso I !lo
art. 3D, as funções normativas da polltica nacional, particularmente
dos instrumentos da politica. cabem ao Conselho Nacional de
Recursos Hidricos, conforme preceitua o artigo 35, inclaosV, VI e X da
Lei nO 9.433197. Além disso, o enquadramento dos corpos d'6g~ é
função normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

O art. 12, § 2° e o art. 13 da Lei nD 9.433197.condlcIona
toda outorga às pripridades estabelecidas pelos Planos de Bacia. ~
imprescindlvel poItanto inserir essa condiçi1o no projeto de LeI,

EMENDA SUBSTITUTIVA N.'

Substitua-se no Inciso I do ar!. 3° do projeto a expressio 'elll .1D'Ilkr
~..,. por 'de acordo com u normas aprovadas pelo Conselho Nacional
de Aeau10I Hídricos'.

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Lei 9433/97 a COmpelênei. nonnativa é do Co_lho
NncionaI de RecunoI Hídricos. caberi a ANA, como~ executiva do
SiIiema de GestIo de Recunos Hídricos. • disciplina executiva. (é como a
FEAM em relaçlo ao COPAM e o IGAM .m relaçlo ao CERH). É da maior
imponiDcia a praIllia de normatizaçio do CNIUl. colllO única fotma de
pmervar nomtu delnocritical • !Utlentáveis. Evita-se assim a arbiUagem
única ecemralizadora do poder executivo.
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Di!pÕe sobre a criaçio da Agencia Nacional
de Âguas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e dá
outras providancias.

EMENDASUPRESSIVAN.· 20

Suprima·se o Inciso 11 do art. 3· do projeto.

JUSTIFICATIVA

Como apoio .llP'"cionaJ. ni<> cabe i ANA o oto da ootorga, mu sim i
S1UIIMMA.

PI'l!I!9!ta de E.cnda ModifiqÚn '9 Pmjctg de Lei ~1617, DE Im
(Do Sr. Ronaldo VuroneeIlo.)

_ ........- N -AIIA,_......_~c _~ ..oc..-..
dI ......H""-.diOlMl~

o Ce>ngrellID NIdonaI decreta.

Art. 1·: O Pro;eto de Lei ~ 1.6179, de 1999, p-. • vieant
COIlIa tegUÍJl!e Jlteraçio:

Da«iaçio.....~.~
.~N'~..........ANA

•Art. 3· - Compete i ANA promover O deo<avolvm- do
Síatema Nacional de GerenciamealO de Rccunoa Hídricos, alUIIIdo COlII
illlplfCialidade, lesatidade. impeasoalidade e publicidade, e especialmente:

• 11 - outorpr, o clínJito de UI<> de rcc:urIOa b1cIl1coa em COIJlClI
bldricos da domInio da Unilo, podendo deIesar eata cartlpOl!I>cia 101 6rIIIM COlII
viIIc:ulaçIo eliotiva COIII adminilttaçio dittta, por ilIl<rmédio de lIIúlrizIçIO 011 ia
eoâdIdea eouoduail inV<lllidaa do poder de outorga de teeIttIOl bidricoo;"

JUSTIFICATIVA

DiJpIle sobR: a eriaçio da Agâlcia NICioGiI
de ÁgUas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Silt_ NacioIIII de
Gerenciamento de Recunoa HlclricOI e dá
outris~

EMENDA ADITIVA N.·

Acrescente-se à parte final do Inciso m do art. 3' do pIllj«o a ....iate
expreuio:

111- .... de domínio da Unilo.'

JUSTIFICATIVA

JUJlifiea-se para nIo ferir a COIlJlituíçlo FedenI quaJm • dominia1idade doi
Estado•.

Sal. das SesllÕeS, em da setembro da 1999.

ji~1jl~

PROJETO DE LEI N:1617 DE I'"

DiIpõe lObre • criaçio da AgCnci. NacioMI
de Â/PIU ANA, entidade federal de
coordesIaçIo e apoio do Sistema Nacioa&I de
Gerenciamemo de Rccunoa Hídricoa e di.
0Ulnls pmvicI&lciu.

EMENDA ADrrtVAN"

AA:mc:enIwe à pane final do Inciso IV do art. 3· do projeto • JIlIIIilIle
expreuio:

IV - .... lf8WIdo orieItações emanadas do Conoelbo NiclonaI de Recunoa
HIdritoa.'

JUSTIFICATIVA

A aprovaçio pelo ConaeIbo. além de ...... de acordo com • c:ompec6Icia • ele
atribuldo pela Lei 9433197. 1lIII"!".~i. du decillla. exi,aac;a de
u.. gedo deIctfttraIluda e panicipaliva. fullllamento principe1 d. 9433197.
A llfJlÕIICÍa de UIM aprovaçio nio poderá ser lfllUIIltnlo para nio puur pelo
ConIeIbo. bata que 110 seu regul&l!IelItcJ int«no esteja previlto um modo di

. ulIIIlfl'OVIÇio lIlglelIte.

Sala das SesIIla. em de setembro de 1999.
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PItOJl:TO DE LEI N" U17/99
(Do Poder Esecutivo)

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N' 1.617. DE 1999
(Da P~r [ __tlvo)

Suprima-se o incilO V do 111. 3' do Projeto de Lei n' 1.617. de 1999:

DI~ MJbIy a criaçIJo da ÃgiItcIa
Nacional de AgtIIB - ÁNÁ, .1IIidadI
fttIeral d6 coordIlfIJÇl!o • apoio ..
Sist.ma Nacional d6 a.1'OItCiatINrIIo '*
RM:IIr_ Hidrlco.s, - • di _
providInclas.

EMENDA SUPRESSIVA
16

EMENDA SUPRESSIVA
14

"AJ1.3'. _

v- ._•~ de secretaria -Ueclltiv. do CoDHIbo Nacional
.1tacarIN fllofricaa;"

Suprima-se o inciso V do Art. 3' do Capitulo I.

JUSTIFICACÃO

A leCl'CIIria-executiva do Conselho Nacional de RecurJos Hldrieoa é
\'llCIIcionada lO órBIo da CIUUlUra do MinistCrio do Meio Ambiente responúvel pela
rom..Jaçio du PoIlticu de Governo, e nIo ao órBIo executor e COIIUOIador da .-ma.
no CIIO, a ANA. A manter-se a redaçio original, a ANA além de executar e eontrollt a
illlJl~ da Politica, teria poderes para direcionar a anili.. do Conaolho lObfe _
deIempenbo.

Sala du Sessões, em 21 de Setembro de 1999.

mST!fJCATJYA

A SecntIria Executiva do ComeJho Nacional de IlecurJOl HIdrieo. 
CNaH cIcvc .... papel da SecntIria de Rec:urooI HldriCOl, uma vez q.... Ibnoolal;lo da
Po/Idc:a Naeional do Illtor é W'efiI central do CNRH. Ora, como caberá a Secrelaria de
Ilacun!la HIdricoI ocupar... dessa elabonlçio da PoI1tÍCl, elltio parece ... mai. justo
que • SIlH Hja _ Secntaria Euc:utiva. ObIcno6-oe quo à ANA c:aberà a
illlllh IÇIo da PoIltica, W'efiI na qual, aIiú, .... obaervIda (lIIOIIitonda) pelo
CNaH, ralo pila qua1 alo deve HIVir a... como ôrBIo de apoio.

SaladuJ 23 de Jetembro de 1999.

RIlNAND9I USA
Doptotade t.. PDT /)

<r-I ../. '- éJL9-..s_. -
~-=-- ~

PROJETO DI: LEI N: 1617 DE 1999

17
PROJETO DE LEI N° 1.817, DE 1999

EMENDA SUPRESSIVA N·

Suprima-llB O Inciso V do art. 3' do Projeto de LeI.

JUSTIFICATIVA

2S

~ispõe sobre a criaçio da Agência NacillnS1
de Aguu ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
ouuas providênciu.

EMENDA SUPRESSIVA N.·

o Governo Fedaral tem criado, nua OlUmoa _. lIQIncIu l*Il
coordenar e apoiar os slstamas nacionais, ta'- como, 8~ eI6lrIca a
!elecomunlcaçOes.

O presente Projeto de Lal dlapOll lJ<lIn a crlaçto a daIIna •
competênclaa da ANA - Agência Naclonal dOI ÁguOl, autarquia fadataI da
coordenaçllo e apolo ao Sistema Nacional de Garenclamanlo da~
HIdrIeos, previsto no inclso XIX do art. 21 da ConatItuIçlo Fadanlle CfIado pala
LaI no 9.433, de 8 de Janeiro da 1997.

Naate lIOI1IIdo, aatamoa suprlmlndo'o inclao aclma lJOftlU8 ••
funQOes de Secml8r1a Executlva do ConIalho NacIonal de~ HIcIrIocM
CNRH, 6IgIo COOIIJltIvo e dellberatlvo, Integrante da 8ItIUlUl8 do MIrtlIMIlo do
Melo AmbIente está clMMlenle definido no ert.-'45 da LaI no 11.433187 a,
portanto, nIo pode estar subordinado à ANA, g8f8Ildo conftllo da
competênclas entre as duas instituições.

S,. de. Sessões, 22 da ~b;rodÜJ

~
DeputadokJ;igv~ De~Ricardo Maranhlo

í
PSBlCE . PlBIRJ

" (. .
.' Lr D.~Babzar W##r

?, . . (,.., Pr!sJ' ;P.~
I' ~-', - .'. '~'.';' .- ' .___. ,)t./ i2...."5

Suprima-.. o Inciso V do 111. 3' do projeto.

JUSTIFICATIVA

Proplle-oe que ISlaIbnçlo cIcvc fazer pane do 111. l'~nio do art. 3' devido arelevincia desta
~
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PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1991>

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO
PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999

(Do PoderExecutivo)
29

que "disp6e sobre a eri~ da
Agência Nacional de ÁQUII 
ANA, entidade feder8I de
coordenaçlo e apoio do
Sistema Nacional de
Gerllnciarnento de R8CUI1IOI
Hfdricos, e dt outra
providAncias".

Os incisos VI, VII, VIII, XI, XIII e § 1° do art. 3° do projeto
palll8m a vigorar com a seguinte redaçlio:

"AIt."· , .
..................., .

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar os Comi1II de
Bacia e as Agências de Agua na definiçlio dos valores a serem
cobrados pelo uso de recursos hldricos, ponderados OI
quantitativos sugeridos na forma do inciso VI do arl 38 da Lei .,.
9.433, de 1997; (NR)

VII - fiscalizar a arrecadação e aplicaçlo dll receitaIl
geradas pel~ cobrança do uso dos recursos hfdricos, rIIIizIIda
pelas Agências de Agua ou pelo respectivo órglo criado peIoe
Sistemas de GestAo de Recursos Hfdricos do Estado, deflnidoe
em suas respectivas leiS, em rios de domfnio federal;(NR)

VIII - participar, em conjunto com o IBAMA e os órgloe
gestores dos Estados e do Distrito Federal, da flscalizaçlo doe
UIOll dos recursos hldricos em ,corpos d'6gua de dernlnlo da
Unillo ou delegar a estes órg40s a flscalizaçAo no' que tenge ..
SUBI atribuições; (NR)

XI - contribuir na minimizaçAo de eventolI crltlcos tala como
secas e inundações, por meio de estudos e propostas vilI8ndo
subsidiar o planejamento e as ações dos Comitêll de Bacif e li
diretrizes do Conselho Nacional; (NR)

§ 1° As, açOes a que se retere O inciso XI~
quando envolverem a aplicaçlo de racionamento.

somente podlll'lo ser promovidas mediante à obIeNtncia de~
a serem definidos pelos Comitêll de Bacia e estabelecidoa em chI:reto
do Presidente da República, cujas normas devefIo ser adoiadIh no
Ambito de toda a bacia hidrogiáflca atingida. (NR) ..............................................................................................._ .

JUSTIFICAÇÃO
Inciso VI: segundo a lei 9.433197, no arl 33, VI, e no Irl

44, XI estes estudos e decisOes &Ao atribulçOes doe Coinit61 de
Bacia e de sua respectiva Agência de Água.

Inciso VII: se a Lei nO 9.433197 prev6 no arl 44, a cobrança
entre suas atribuições e no art. 43, estabelece que sua criaçIo Mtá
condicionada a viabilidade financeira auegurada pela cobrança, 6 de
se supor que a cobrança, dentro da,concepçio deecentraflzadll da lei
9.433197 deva ser efetuada pelas Agências de ÁQua (se nIo o
legislador n!lo se preocuparia com a sua viabilidade financeira com
base na cobrança) ou pelos relÍpectivos órgAos estadwila nos riso de
dornlnio federal por delegaçlo expressa da UniIo que seria o 6rgIo
filcalizador da arracadaçlo e aplicaçlo dos recursos.

Inciso VIII: esta alteraçAo visa fortalecer a 8ItruIUra
sistêmica do planejamento e gestão dos recursoe hlclricol mMmO
porque se a UnlAo for cumprir sozinha tal atribuiçlo deIconeiderando
a atual estrutura existente inviabilizaria, do ponto de viItII t6cnlco •
instituciGnal, a implernentaçlo da Polltica Nacional e dos EstadoI.

Inciso XI e parágrafo 1°: Como prev6 a Lei .,. 9.433197
eetaa .sio atribuiç(lea dos Comit6a de Bacia e do ConHlho NIICionaI •
tal átribuiçAo éxigiria que a ANA tivesse uma estnmn funcIonIII
bastante forete e custosa para dar conta dos inúmeros proIlIemM nos
Estados relativos a eventos crlticos; isto nlo exclui a neceHIdade de
a ANA Ter a capacidade de intervir em tela queet&ll, mediante

, diretrizes gerais que venham ser fixadas pelo Conselho Federal.
Sala das Sessaes, 22 de setembro de. 1999

Deputado &:e. -?---t
peIoPPS

(\,.--'--§.- :1-11-/- $-",...

DUNDA MODIFICATIVA N" _

De« ao inciso VI, do AlI. 3·, a oeguinte redaçIo:

Art3" .
VI - EIIborar estudos ll:alicos pMa subIidiar a dtIiDiçIo doi va\oIeI •

_ c:ollrIIlb pelo UIO dos~ bldtícoI COMIduatJo6 os qlIIDlitIIivo& supicIos pdo.
,...._ C,.;tú dt BocioS HIdrográfICGS na foona do incito VI do ArtiIO 38 da Let
"'.433, de 1997. (Na)

JlIS11PICAçAo

A EJnenda ltm Jllll objetivo aperiliçou a RdIçIo do illCilo, viIlo Cl\IC o
lIldo oriJiMl nID baduzcl_ o que _ copcciflClldo no inciso VI do Art 31 da Let
11"9.433197.

A proposla COIIIpotibilíD as alribuiçllcs da ANA COIII as dos~
eo.iIlo t!e a.c;u HickopáIIcas.

Sala cIu Sessiles, 15 de sclembro de 1999.

~~-.....:..~.
- " ."Deputado MOREIRA FERREIRA

APO~OJ~_ \ ~
1,~=......::~-..:--=--_.J{~~~~,...------
2. _

3. ----------

4. _

s. _

6. ---

7. _

.-o.aTONLElN"U17m 30
(Ile.....~~)"

DtIf'IJ- ,00,. a crIaçIJo da~
NIIcIoIfaI '* k- - ANA. ,~
/f*tJl '*~ • apolo CIo
SI*- Nac:ioIIDl '*~ '*
~ HIIi'icor. c cit -
~

DIIKPA MODIJICATIVA

01.-10__Vim1ft. 3', a llIIIIiJI&e tedIçIo:

-1111;7' ..

Vi· pMa lUbIidiIr • ,dIIiniçIo doi
.... _ _da_1IIdricoI, lia~ do
__VI,.M. 31, .1Al"9.433, ckl997.-
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N.. '*lu hidn>gr:áfi.... onde nIo exilllem os Comit& de s.oiaI, •
ANA podeni~alKnr~ lécnicos víWldo • cobrança, uma vez que o inciao VI do
Art. 31 da Lei rf 9.433, ele 1997, preve que os mecanilltnOl e lUpIllles de vaIons •
_ cobradoI pelo lItO dos recunos hídricos seria efelU&doa peIoa ComilÜ de iIlloiII.

Dispõe sobre a criaçio d. Ag,ÊlIci. Nacional
de Águas ANA, entidade federal de
coordensçlo e apoio do SilleJIII Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e di
outras providências.

Sala das Seuôes, em 21 ele Setembro de 1999. EMENDA SUPRESSIVA N.'

JUSTIFICATIVA

Suprima·se OInciso VII do ano 3' do projelo.

33PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Sala das Sessões..em de selembro de 1999.

A emenda vi.. garantír que a arr~lo e di.lribuiçlo permaneça no âmbito
da bacia.

31
EMENDA AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
.-... ri' 1.26J199

ÇispCle solxc • criaçlo da Apia NacioaII de
A!\III- ANA, encidode fedenI de CCIlIIlIemçIo e
apoio do Sistema NlCiooal de aer-iamento de
Rtlcunos HIdricos, edá oulnIS provideociII.

Dispõe sobre • criaçio da Apia
Nacional de ÁfJJU - ANA, entidade
federal de coordenaçio e .poio do Sistema
Nacional de Gerenciamenfo de Recunos
Hldricos, e dioutruprovi~

EMENDA MODmCATIVA N' _

~ ao iaclso VI do .rtIco 3' do Projete de·LeI a' 1.617, ... I"" a
aeplate redaçIe:

.. VI - elaborar estudos técnicos pua subsidiar • deIlniçlo doa vaIorea •
serem cobrados pelo uso de recursos hldricos, na forma do inciao VI do art. 38 da
Lei n' 9.433, de 8 dejllleiro de 1997."

Dke ao inciso VII, do Ar!. 3', a seguinte redaçio:

Art. 3' .
VII- Arrecadar as receitas auferidas da cobrança pelo uso dos recursos

bldricoa, de dominio da Unilo, e Il"renciar a sua distribuiçio e apUcaçio conforme o disposto
IIOUlÍI022 da Lei n·9.433197. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Para criar vmculaçio expUcila com () artigo 22 da Lei n' 9.433197

A competência para propor aos Comites de Bacia os valores •
serem cobrados pelo uso de recursos hídricos c das Ag!ncias de Água
no Ambito de sua área de atuayão.

À ANA compete elaborar estudos tCaúcos p.. subsidiar •
detiníçAo desses valores. A proposta retira do dispositivo • expresslo
"ponderados os quantitatívos sugeridos" plll'll deixlIr • ANA com
l!berdade para definir valores quando não existirem as Ag!ncías de
Agua.

Sala das Sessões, \S de setembro de 1999.

/tt-//t.. ~ ........ C _ -'.; J~'-l
Deputado MOREIRA FERREIRA

":tr.oo~

,.b.;:-~~
2..-, _

3. _

4. _

S. _

6. _

7. _
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~ .... t.n4o. AlindaN~'"A.... - ANA.....
r.....lkc~.apotodo SiItaM NadOMlIk(j~
de R«WIO& Hícncm. ~ di 0llClaIpro~

PnJl!!lta de Emenda ModiftRtjya aI> Projetl> de Lei N·1617, DE 1m
(Do Sr. Ronaldo VuconcelJo.)

o Congresso Nlcional decreta.

An. I·: O Projeto de Lei rt' 16179, de 1999, p.... a vigorar
com a lIItÜJlle aItenlçio:

~Art. 3' - Compete à ANA promover o desenvolvimento do Si.tema Nacional
de a.-iamemo de RecuflO' Hidrico., atuando com imparcialidade, legalidade,
l~dade e publicidade, e especialmente:

vn - amcadar, dillribuir e aplicar receitas auferida. por interm<dio da
~ PIIc! uso de recuroos hídrico. du bacias hidrográficas onde nIo existírem
AeInciude Ápa 011 de Bacias;"

JUSTIFICATIVA

NII baciu hidrogrificu onde existirem Agências de Água ou de Bacias,
CIbtri a eIu u competÔl1/:iu de arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidu por
iJlllmlêdio da colnnça pelo uso de recuflO. hidricos. Ponanto, somente nas baciu
bilIro&rificu nade u Ag!ncias de Água ou de Bacia nio existirem, a ANA terá tai.
~

EIla~ buoi.... no principio de que a proximidade é uma vantagem que
li AIlIftciu de Atua ou de Bacia possuem e deve ser mantida, agora fortalecida pela
nova itlClll1lWncia, que Jerà melhor realizada e fiscalizada pela entidade que se= perIO doi problemu e, portanto, próxima das necessidades e~

Saladu~2!--
RO CONCEL

utado Federal! MG
. ice-Lider do Pfu,·.. ......./ ~)2/' ,·t<L---_____ ~c= - e---- ..---. .->-

EMENDA AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO) 37

~"1.263199

!I'!I!!lA l'llOlFlCATlVA

o lncieo vn, do Art. 30, p.... a vil}Orar COlft " B~J.nt.

PIlOJl:l'O DI. LEI N" t.617m
(Do Poder E.-tlYo)

I'ftOJITO OI LIlN'

VU••u.c.d.r, dlltrlbulr 11 epl1car Ii raelit.. JIg

feridas por lntll'fllfdiQ da cobranq. palo UIO eM recur.oa h!drlco. du bacl,.

hldrogrirlcu onda "Ia ol.til'. AQlncJ.u d. 'lgutl ou de Saci...

.1UST1 F1CATlVA

W. heata hldrograrJ.cu onde .xietiulft Aglr>ci.s eM ':p,

ou de Btela., cara I 11. Ii CIlIllPlttnci•• di arrecadar. di8tribuir I .,11

cu '1 recl1t.. lUt"I'J~ ~or 1"tl.dio di cobrança poh util1zaçlo doi r.

cuara. htdrlcOIo A"1lll, • ANA tld tai. cQlIIlI1IUnciaa !lQl!tlllnte n Ii beata. hl.

drQ9r.írIc•• ondI nlo adt1r. I AQlncil. di AlgulI ou de Baci••

"Art. :SI •••••••••••••••••••••••••••••••• "

15 I ng "

..rA

I ~~
~::AUT=CR:::'::DII'UT=-::::=O="=H=~=U=O::::==::=:::::::::=::::;:=====~=PIl~T~!1:!SP==::Q'='=Q:::'I

T!XTC/JUITiI'ICAÇÁO

I

~An. 3·...

Vil arm:adar disuibuir e Aplicar receilU auferida por
imumédio .ia~ pelo ulO de rceunc>I hldriooa, dtvIndo ...
~ serem delegadu. através' ~e...contratol de pIIIo ..
AJlIociIl de Bacias, onde elu vlorem a eXIstIr.

EMENDA MOD1FlCAUVA

!*te 10 incilO vn do art. 3', a seguinte redaçIo:

35

Di.põe sobre a criaçio da Agência Nacional de
Águas - ÁNA, entidIlde íedera1 de coonIerIlIçio e
apoio do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos HldriCOl, e dá outru provid!Dcias.

AstClr: Depstads S6rPl ReiIe_
D6-oe ao íncillO Vil do artil!O 3· do Projeto de Lei n· 1.617, de 1999, a

seB'Únre redaçIo:

~ vn - arrecodar, <!isuibuir e aplicar receitas aufi:ridu por intam6dio da
colnnça pelo uso de =ursos hidriC05, deveHo, _ ..,.pdfaeiII, 
MIepcIu atm'á de Coatralol de GeIIIo .. A&hda de Ápa, oade eIu
viernl • C1<iIlIr.n

JUSTIFICAÇÃO

JUSTlFICACÃO

Nu bacias hidrogrifieu, onde nIo exist~rem AJinciu de ~iu,
hIwri o C_ de GeotIo que t~eriri para ema entidldea U comptIIDciu de
arrecadar, diIlribuir e aplicar OI rec:unos autUídol por intermédio da~ pekI USO
de~ bldricos.

Sala da SalÕeS, em 21 de Setembro de 1999.

Através de ContraIO de~ a ANA lImIferirá pm. u demais
Agências de Água u competinciu de arrecadu, diJlribuir e aplicar receitas
auferidas por intemlédio da cobrança pelo uso de reclltlOl hldriCOl.

EMa medida possibililari a Iegiooaliaçlo da JlICSlIo dos reclltlOl,
deIburoc:raIiau os procedimentos oper1lCionUs conespondetles.

~
.)'o.J--If~
~--/~

Vi(ilC:' K.. ..c1~ ~ ,lc:o fM()(3

WIH. Oc.l1' It. ~clC(\
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DU:NDA DE PLJ:IIIÁlUo AO PROJJ:TO DE LEI N" 1.617, DE 1999.
(De Poder E_tive)

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 40
38

EMJ:NDA MODlFICATIVA

DHo 10 incito VII, do Art. 3", do PL tf 1.617199. ooguinte redaçio:
MArt.3" _

vn - GtrftcIar a al'ftCllllaçio, a dIItrIbto~ • a apllcaçlo da
realtM alll'ltldu por I8ter1DHIo da cobnuIça,. _ de réCanN bldritol;"

.lIlS11FICATIfA

AI lIreIlIa COIlIidu no 1_ do inciao 110 deIempenbadu com o apoio
du Asfnciu de a.cia. AtIim a ANA nIo u f.... ditefamente. lenIo~u.

PROJETO DE LEI NO 1.817, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 39

que "diIpOe sobre a criaçAo di;
Ag6ncla Nacional de Aguas .
ANA, entidade federal dE

coordenaçlo e apolo do
S~ ~m de
Gerenciamento de Recursos
Hrdrlcos, e d6 outras
provid6nciu"•

o IncisO VII do art. S- do Projeto P8IIll • vigorar com a
seguinte redaçAo:

"Art. 3D
..

........................................................................................................
VII - arrecadar, distribuir e aplicar receItU lut'erldU por

intermédio da cobrança pelo UIO dos r8CUl'IOa hldrlcos das
bacias hidrográllcas onde nAo existirem Ag6nciaa ele BacIa:

JUSTIFICAÇÃO

Estas funçOes do competências especificas dai AgInclIll de
BacIa vinculadas a cada Comitê de Gerenciamento de Bacia.
Descentralizar opiniões e nAo descentralizar reeursoa'llgnlllca nAo
descentralizar o poder.

Safa das sessOes, 22 de setembro de 1999

Deputado ;ff'= -?-L.dI pelo PP8 .

.L-~,~.( - sr.r-S;?

que "diSpõe sobre a criaçao da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional ele
Gerenciamento de Recursos
Hrdricos, e dê outras
providências".

o incisO VII do art 3° do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redaçAo:

"M 3° .

·········Vii·:·~~b;;idi~;··;··~p~~·h~~··~··~~·~Ç4~··~··;.;;;~
arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hrdrlcos
petas agências ou companhias de águas dos estados;(NR)
.......................................................................................................11

JUSTIFICAÇÃO

No tocante a participação é necessário romper com processos
burocráticos e tecnocráticos neste sentido a ANA deve ter
neceasariamente um conselho administrativo aberto com uma
partlcIpaçao majoritária dos usuários e da sociedade civil, dos comitês
de biela buscando legitimar os processos de decisão. Essas decisões
liIrIam que ser legitimadlll pelo Conselho Nacional de Recuraos
H/drlcos.

Sala das sessOes, 22 de setembro de 1999

Deputado /f7-~
( peloPPS

~..._~ ~~ +__ /~~'"/- ~~~'-ê
PmD9!ta de Emenda Aditiva ao Projeto dI: Lá ~1617,DE 1999

(Do Sr. Ronaldo Vuconcellos)

o Congreuo Nacional decreta.

Art. I": Acre=rte-se 10 Projeto de Lei '" 1.6179. de 1999, o
quinte incilO. relllllnerando-se os incillOs seguintes:

..Art. 3' - Compete á ANA promover o deocotvolvímeolo do
SiIlema Nacional de GerenciamentD d. Recursos HIdricot, al1Wldo com
illlplfCialidade, legalidade, impessoa1idade e publicidade, e especiallDClllC:

Vlll- aplicar os reeursos financeiros. serem repuIIdoI
pela Agências de Água ou de Bacias;"

mSTIFlCATIVA

Além dos 7,5% (sele e meio por cento), previstos na Lei 9433, em .... Art. 22,
Incito 11. § 1', as Agências de Água ou de Bacia podmo repwar. pua a ANA,
rec:urIOI pua financiamento de eslUdos, programu, projetOl e ob<u que estiverem
incluídos DO Plano de Recursos Hidricos.

!ÕC3, em J-~ de Setembro de 99
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que "dispõe sobre a criaçAo da
Agência Nacional de Aguaa 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recul!Oll
Hrdricos, e dá outraa
providências".

Acretcente-se o seguinte Inciso ao alt. 3° do Projeto.
renumerando-ae OI demais:

EMENDA SUPRESSIVA N.'

Suprima·se o Inciso IX do art. J' do projeto.

• Dispõe sobre a criaçio da Agencia NlClOfII1 de
Aguu ANA, entidade federal de coordenaçlo e apoio
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recunoo
Hídricos e dá outru providênciu.

44
PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999

42
PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO

UM 3" . JUSTIFICATIVA

VIII • aplicar OI recursos financeiroa a serem
repassados pelai Agenciai de Bacia; (NR) •
.............................................................................................................0.0

Esta tarem é de lodos o. inlegranles do Sistema
Nacional de Recursos Hídricos.

Sala du Se.sões, em de setembro de 1999.

JUSTIFICAÇÃO

AI6m doi 71~%, prevtItOI na lei U331V7, alt. 22, IncIao li,
§ 1", as Ag6ncIaa de """UI pocIerIo repuaar a ANA. recuraoa para o
financiamento de 8ItUd0l. program... projetos e obraa. inclurdol no
Plano de Recuraoa Hldrlcol.

sala do 5eIa6eI, 22 de setembro de 1m

Deputado ;f'"'t=?--I-I..
( peIoPPS

p'~p:,-."..~.>_$ - :+-# ~ ~~.
ProDO!t! de Emendll ModifJÇlltiva .9 Pm!etq de Lei N"1617. DE 1999

(Do Sr. Ilooaldo Vaoc:cacelIoI)

--'_.__•.1.--"""_.._....._-.-.__..-...-
43

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999

~ispõe sobre a criaçlo da Agência Nacional
do Aguu ANA, entidade federal do
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional d.
Gerenciamento de Recursos HfdriCOl • dá
0UIrU provid&nciu.

Art. I': O Projeto do Lei rf- 1.6179, de 1999, .... a vigorar
<OlI\ a eegui..e a\toraçIo:

EMENDA SUPRESSIVA N.' 4S

o.~.~,.wi-.."""'"._............1.-.""..
Suprima-se o Inciso X do ano J' do projeto.

~Art. 3! - Compele à ANA pnJlIIOWIf o dNMIYOIvimemo do
SiIlema Nacional de Gerenciamento do Recunoa HIdricoI, lIUIIIdo com
illlpllcialidade, kgalidade, impessoalidade e publicidade,.~:

IX - premr apoio aoa eIIadot 11I criaçIo de órgios
glIIIOI'eS de rectIr!OI hidricos qlllllClo solicitadO;"

JUSTIFICATIVA

Esta larefa é de lodo. os Inlegrantes do Sistema
Nacional de Recurso. Hidrico•.

JUSTIFICATIVA Sala du Sessões, em de setembro de 1999.

Como por Lei os Estados também podem JesisIar sobre ÍjplI, çompáe aos Estados
'"-r ... lpOÍO para a oriaçio doo .... órPOI saoo- de rea&IIOI hldricoa de modo a
aa-iara«q'oda_ as ... baoiu.

Saladu SessIles, em .2j.., do St:lcmIxo de 99 r?! .
. 1~ V"",·td..OR
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46

Pm!Hlft, de El!!CldJ Mqdilkally, 'o Projefq de Lei N-1617. DE Im
(Do Sr. RonoIdo VuconceJlos).........._ ..__ -AN"'_.......~......_".... .......

.a-.HIr*ieoI..di__~

oCooere-NxioDIId_

Ar!. 1': O Projeto de Lei rP 1.6179, de 1999, pIII& a vilJonr
COID IlClIIÚJIle a1teraçIo:

"An. 3' - Compele à ANA promover o desenvolvimeDlo do
Sillema Nlcional de Gerenciamenlo de Recursos Hldric:ol, llUIlIdo COlII
impercialidade, Jeaa1idade. impellOl1idade e publicidade, e especialmente:

XI - planejar e promover ações no imbito do Sist.....
nacional de Recursoa Hldric:ol, dentre as quais racioilamento. preventivos, nu.àguu
de domínio da UniIo. que popam minimizar os efeitos de _e inundaçllea I que Ie
refere o incito XVIII do art. 21 da COnllituiçio. em lpoio 101 EIlados e Municipioa;"

ruSTIFICATIVA

Esla modi1icaçio preteftdc corrigir uma f\agrantc • efetiva intcrvcnçio 001 ESlIdoo
FcdcradoI que comp(lem a RcpübIica F_va do Brasil, princípolmcnlc por cxc:cdcr I
csuila COIIlIJClência dominial fixada DO incito.AI jIo art. 20 diConIlíluíçio Fcdc;aI.

Sala du Sessões, em:L,.3-- de Setembro de 99 __

PROJETO DE LEI No' 1617 DE 1"'
47

Dispõe sobre I cri~ da Agência NICÍOClIJ
de Águas ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerencilmento de RccurIO. Hldricos • di
outras pmvid!ncias.

Prppptg de Emenda Modificativa 'o Projeto de Lei N"1617. DE Im
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

..........._ .........._ ...-.u<"'_
",....~ •.,.de...H.a-I.~
dI.~HJ*ieoL..dl_~

48o CongrellO Nacional decreta.

An. 1': O Projeto de Lei rP 1.6179. de 1999, pusa I vipar
com I aeguinte llteração:

"An. 3' - Compele à ANA promover o cJe-tvolw-o do
S~ NICÍOClIJ de Gerenciamento de Recunos Hídricoa, lIUIIIdo com
imparcialidade, legalidade,jmpessollidade e publicidade. e cspecíIlmeDlo:

XI1I - definir .. condições de opençio de racnat6rioI
por çentes público. e privados, de fotml a garantir o UJO múltiplo doa recunoa
hldricoa de domínio da Unilo. conforme ..tabelecido no Plano de Bacia HídnJIlríf1ca
O__ I respectiVI ftscalizaç!o;"

ruSTlFlCATIVA

Esla moditlcaçIo pretende corrigir uma flasIIuIc e efetiva~ .- EDdca
FedendoI que compõem a RqJública Federatíva do BlIIiI, priecipo/lneGtc por cxc:cdcr I
esaila OllI'IIpCl&cia domillial fiuda DO incito I do art. 26 da ConIlituiçIo Federal.

Sala das Sessões. em '2 j,. de Setembro de 99

pJtOJJ:fO DI!: LEI N' 1.61''"
(Do Poder Executivo)

Dispõe wbn a criação da Agincia
Nacional de Aguar - ANA, ell/idad6
ftderal de coordenaçiJa e apoia do
SUIt_ Nacional de ae,.ncialNlIIo de
~ Hidrlcos, IÜ DfI/Im
pt't1V/dbJcia<.

EMENDA SUBSTITUTIVA N.·
I:M&NDA MODIFICATIVA

DI4e 10 incilO XI1I do art. 3', a aeguinte redaçio:

49

SubItítua-se no Inciso XII do art. 3' do projeto pela seguinte redaçio:

XII • participar, em conjunto com as Agências de J:lacias. di .elabonçIo de
eIlUdos para subsidiar a aplicaçAo d. roeu""s financC1ros da Umio em obras e
serviços de regularização de curso. de agu., de aJocaçlo e distribuiçio de .....
e de controle da poluição hidrica;

ruSTlFICAT1VA

o principio di lei 9433/97 é de uma ação articulada e descenlral~ do
propostas e intervenções através dos Comitês e Agências de BIClas.

Sala das Sessões. em

"M. 3"...

XIIL de&ir CIII articulaçlo com 05 COIIÚtês de Bociu
~ u CllIldiç<la de opeqçio de reocrvatóriOI por agentca
~ • prMcloe, de Iilrma I garantir o uso múltiplo dos recuraoa
hIdrieoI, coatbmte estIbcIecido no Plano de Bacia Hidrogràfica e
__a rapllClM ftscalizaçio;"

,wmm;ACÃO

Se a ANA definir por critêrio. própriOl as condições de opençio de
~ por..... púbIlcoe e privados, estIr-5e-á negando o papel dos COIIÚtea de
llIciI, que 110 o l'óruIII de cIaciIIo lObrc OI problemas di bacia.
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PIlOJJ:TO DE LEI N.' 1617 DE 1'"

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N:1617 DE 1",

Dezembro de 1999

DiIpõe sobre a crilÇlo da Agiocia NICionIl
de AaUu ANA, entidade federal de
c:oordenaçio e apoio do Sistema NlCioMI de
Gotenciamento de~ Hldriccs e dá
ouUia provid&>ciu.

~iljlÕe sobre a crirç,to da Agencia NrcionrJ
de Aguas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sillema Nacional de
Gerenciamento de Returoos Hídricos e dá
outru~nciu.

EMENDA SUBSTlTUTIVA N.·
EMENDA ADITIVA N.· 52

Subotilua-se no IncíIo XlU do art. 3' do projeto pela IqIlIillle redaI;Io:

XIII - Propor 10 eo-tho Nacional de Rec:unoI Hídricos a definiçlo das
~ de opnçIo de racrvalórios por J80IIIeS pIibIil:Ol e pri\'IIdoI, de
forma a pnntir o UIO múltiplo dos recunos hídricoI, confurme estabelecido
no Plano de Bacia Hidrogrifica e exen:er a respectiva ti~izaçIo.

Atrescente-se &O art. 3' o Inciso XVII com a seguinte redaçIo:

?'VII • propor ao ~~Iho Nacional de Recursos HldticoI nonnu pua
Ilnplementaçio. OperaClOnrllzrç1o, controle e avaliaçio dos illll111tnentOl da Polllica
Nacional de Recursos Hídricos;

JUSTIFICATIVA

A aprovIÇIo pelo Conselho, além de _ de acordo com aCOftlIlCIIencia aele
atribuído pela Lei 9'433197, garante a transparâlcia das deeilÕeS, exiBb:ia de
uma plio ~raJizadae palticipeliva, fundamento principol da 9'433197.
A lqência de uma aprlIY&ÇIo nIo poderá ser arpmelIto pu nIo ptII&r pelo
Conselho. bula que no seu resuJamonto interno eIIoja previllo um modo de
uma~lIfl!ClIIe.

Sala das SesIões. em de ·setembro de 1999.

Projeto de Lei n" 1.617, de 1999
51

JUSTlFICATIVA

!!tia de ... uma das funções da ANA, que é Illbsidiar o Conselho NIcional 1\&
Ilnplementaçio da Politica Nacional de Recursos Hídricos.

Sala do Sessões. em de setembro de 1999.

PIlOJETO DE LEI N.' 1617 DE 1'"

"1lIIp6e ......~ da AJ!Ioda NaeIouIde
AaMa -ANA, tatldadeWeraldeaMl'nartu
....de....N Gen.da........
ean. Hldrleoe e " _ ,....11••1. "

EMINDA DE PLENÁRIO

~ llIIl inciso xvn ao art. 3', COIIl_ redIçIo:

'M. 3' .

xvn - pnJIIIOYel', em articu/IÇIo COIII OI EItador, Df' eMIl
nicIpiOI, opIIoejllllelllO do Il1O dor IeC1DOIlúdricos.•

A em-l& vita ellimular o~ do Il1O dor -1lIdricot,
~ lOdor OI _ de ftderaçJo. Salw melhor juizo.. fllllÇio de~ do
~1Odeve ser raervada' q!ncia, em ruJo da própria ti...idIdo COIIl que eIIi_
docriIdL

53.
~ sobre acriaçIo da AgiIncir NICioraI

de Aguar ANA, enIidade f'ednI de
~ e apoio do S~ NICionrI de
Otninci.-o de~ Hldricor • di
0UIlU~

EtENDA ADITIVA N.·

~ ao IR. 3' do pIlIjdo~ IellUint'JI incilOl:

XVIU - proolIr apoio técnico. adminillr&livo e finrnceilD ao eo.rallo
NaeionrI de heunos Hídricos;

XIX • iIlIlnJir OI eDCPedientes provenienles dos ConseIbor eIlllduair de
bcuDos HlcIrk:o.. dor Comitas de Bacia Ifldrogríflca;

XX· eIIborIr _ proJraIIIa de tnIbIIbo • resprctivr pnlpOIl&~

-.I, • rullnIetf,lor à &fll'llVIÇIo do ConseIbo NICioaaI de II.ec:InoIIfIdrico..

JUSTIFICATIVA

$lo COIIlpIlIncia, da Srcrwlrria Euc:utM do CoarrIho NâlnII de a.eur
Hídricor, que _ no Art. 46 da Lei 9433, qora Nado revopdo ....
"-~deUi. ...-
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PROJETO DE LEI No" 1617 DE Im

Dispõe sobre a criaçio da Agência Nacional
d. Águu ANA, enI.idade federal d.
coordenlÇio • apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento d. Recursos Hídricos • dá
0UIrU providênciu.

EMENDA ADITIVA N.'

Acrescent.·.., ao parágrafo I' do an. 3' a seguime expressio:

§ I' . "... a serem DP""",tID. pelo COII••11w NuciolloJ de Reclll'lDS Húlricos •
definidos...•

JUSTIFICATIVA

A aprovaçlo pelo Conselho, além de ..tIr <!~ acordo com a colllpelblcia a ele
atribuído pela Lei 9433/97. garante a transparência du decisões, exigàlcia de
uma gestlo descentralizada e participativa, fundamento principal da 9433/97.
A urgéncia de uma aprovaçlo Dio poderá ser argumento para Dio puaar pelo
COlllelho. bula que no seu regulamento intemo esteja previsto um modo de
uma aprovaçlo urgent•.

Slla das Sessões, em d. setembro de 1999.

DUMOA DE PLENÁlllo AO l'IlOIJ:TO DE LEI N" U17, DE '
(De .......E-.tIft)

DlDlDA MODIFICATIVA

Dt-Ieao t2"doArt. 3"doPLn·1.617I99, "'(llIinteredaçlo:

"Art.3". ------

.mmpc.myA

Para os fina do dilpOllO no incilO XIII deote lI1ÍIlO; a dellDiçIo daa
lllIlIIIIçOee de opençIo de -OOOS de aproveitímento hidrelétrico, iD!eplldol ao
,.... w.Ilpdo Bruileiro, .....~ c:om OI Comilh do baciu illlCrnlldaa e
_ O Opador Nacional do SiSlema EIárico - om.

SIIa daa SaIileI, 23~ aeumllro de 1999.

./)
. ( .

nRN'::f~RUIA

cf..-~~~- Df>-

PROJETO DE LEI 1'1" U17",
{DlI PedeI' E_utivo) 55

PRORTO DE UI N.·1617 DE 1m

DiJf1& so!JrI a criaç/Joda AgllICia
Nacional de Á~ - ANA. .1IIIdat*
ftdtraJ de .-dtnaçilo • apolo do
Si*_ Nacional de a.,.",,_ de
RM:IIrlOS HIdri-. • dá OlI"""
provldlncias.

I!ispõe sobre • criaçio da Agência Nwotu1
de Aguu ANA, emidad. federal de
coorden&çlo • apoio do Sistema Nacional d.
Genmciamento de Recuroo5 Hídricos • dá
owas providênciu.

EMENDA MODIFICATIVA

DHe ao § r do an. 3', a aeguinre redaçIo: .
EMENDA ADITlVA N.· 57

"Art. 3'...

§..~. Para OS fins do disposto no inciso XIII deste artigo, a
dellni>lo do condições d. operaçlo d. reouvatórios de aproveitamento
hidroelélrico. integrados ao Sistema Interligado Bruileiro. será~
com os Comit!s do bacias inte<essadas e com o Operador NacIOnal do
Siatema EIárico - O.N.S."

JUSTlFICACÃO

s. a ANA d.finir por criterias próprio. as condiçlleJ de~ de
~óriospor agem.. público. e privados, ..tIr·...á~o o papel dos COrnt1aS de
Bacia. que aio o fórum de decislo sobre os problemas da baclL

Sessões, em 21 d. Setembro de 1999.

AcreIceIII_ • parte final do parágrafo 2' do llrt. 3' do projeto a oeguinte
COlJftUio:

t 2" .'...• com aprovIÇio do Conselho Nacional d. Recurso. Hidrico•."

JUSTIFICATIVA

GInnI. da transpan!ncia du decisões e refurçar o papel do Conoelho
NKionaI de Recunos Hidricos como instiocia lIUperior do Sist.ma de GestIo
de Recuraos Hídricos.

Sala do Seosões, em d. setembro de 1999.
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-------------
PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1998

que "dispOe sobfe a~ da
Agência Nacional de Águas •
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hldricos, e dá outras
providências".

Acreacente-ee o seguinte 5ao 80 ar!. ao do Projeto:

§ 38
- A operaçlo doi ruervatórioI diive ...

deliberado pelos agentes das bacias hldrográllcu tall como comIIIa
de bacia, aS8OciaçOes de usuários Com anu6ncla dos 6rglol gestorn
estaduais." (NR)

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA DE PLENÁRIO

Aerescente-se o seguinte § 3° ao art. 38 do Projeto e o
seguinte artigo 25, renumerando-se os demais, com as seguintes
redaçOes:

"Art. 3° ..

§ 3° Para os fins do disposto no inciso 11 deste artigo, as
outorgas de direito de uso, inclusive as outorgas preventivas,
que excedam a 10% (dez por cento) da vazAo média de longo
perfodo do curso d'água, só poderão ser autorizadas pela ANA
após aprovação formal do respectivo Comitê de Bacia ou. nl
ausência deste, do CNRH. (NR)

Ar!. 25. O Conselho Nacional de Recursos Hldricos 
CNRH, é a última instância administrativa com autoridade para
anular ou reformar decisoes da ANA.

Parágrafo único. No Regulamento previsto no artigo 20 da
presente, será estabelecidos forma, prazos e competência para
apresentação ao CNRH de recurso contra as decisOes da ANA."

JUSTIFICAÇÃO

As duas alterações acima slo auto-explica1ivas, cIesllnando-ee ,
neutralizar o IrbftriO existente no Projeto de Lei.

O pronunciamento do Comitê de Bacia impede, como
evidentemente o desejo do Poder executivo, que reservas de água
sejam feitas prioritariamente em favor dos grupos que se
candidatarem à compra dos Sistemas Hidrelétricos.

Por outro lado, embora seja uma "simples" secretaria Executlvl
do CNRH, em nenhum instante o Projeto de Lei prevê qualquer tipo de
"8IIIIl'açAo" que a ANA deva prestara esse Conselho, que represente
o fórum mais importante do controle difuso e democrático das águas
estabelecido pelo Poder legislativo, na Lei 9.433.

O modelo centralizador de decisAo~ aos inltr\lll'lllrlta
jjcnicos operacionais (operação e monitorlmento de retelVltórios)
bem como os instrumentos disciplinarmente de UIO (ouIorga licenças
e cobrança etc.) já se mostraram inetlcazes lTMII/TlO~ •
nlvel de órgIos regionais. A centralização destes inatrurnen!ol na ANA
lignillca a perda de autonomia polllica e IIdminiatratlva doa ntadoI da
federação inviabilizandO de descentralizaçAo admlniltratlva poata em
prática nos estados através das agências de águas ou companhiaa de

~:. como também os processos de dacido pollllca doa comltk de

S8Ja das Bessoes, 22 de setembro de 1ii8

..~....--.Q-'

PLENARIo DA cAlIARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI NO 1.ll17, DE 1l1l11

EM!NDA ADITIVA N" _

SaladasSes

PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO

AI:fHc8nte 110 8Itigo 3" do projeto o seguinlll~:

"5 3" • P.. os 11m elo dlaposto no incillO 11 delta Migo, .. ouIllrgM
de cbilo de UIO, incluIive .. outorgas preventiva, que .-dIm •
10% (dez per cento) da vazio média de longo perlodo elo ano
cr... IÓ pocl«io .... autorizadas pela ANA~ 8pI'DV8ÇIo torrnaI
elo l'MflKlIvo Comil6 de ll8cia ou, ne IlUl6ncia dssle. elo CNRH."

JUSTIFICATIVA

A~ emenda deltinHe • neutralizar o arbflrio exislanta no Projelo
de lai, exigincID o prDIll.IICilman formal elo reepeclivo Comilt de Bacte ou cio
CNRH, impedindo o deHjo elo Exacutivo em efeIuar relMllVlls de 6guaI em favor
de grupos que • candIdatarlIlIl *compre dos Sistemes HldreI6lrlcos.

c-~::~ementino Coelho

59
que "dlspOe sobre a CI1IIÇIO da
Agência Nacional de ÁgUllll 
ANA, entidade fedtll'lll de
coordenação e apoio do
SIItema Nacional de
Gerenciamento de Recul'llOS
Hldricos, e dá outras
providências".

...$."
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61

"DIIpIe....."..-AtIMIa lfMIeMJ*
Apiia. ANA, ntWIMIe .._ ••••" ••
.........." Gtr..lI ..
ClIn. ""rlCOII Ü.tr.,..., "

IM&NIM DI PLENÁJUO

A ClIIeIIdI eJM:C1n mcdídI que vem MDdo poIIIIIIdI pordi~ Mo

!"" ....pe-. qlIC CK:upun CIlJO ou fuoç&o de rclcw na~ PiIbIicI. o olJ.
jIIiw • cvtllr o lIIO do CIlJO como h'Ilnpolim ... Imflco de inllulncil. AWm de llIOII1a
-...--_ reera ldoIada cm relaçio. 0UIrU 1Fnci- fCClIm.criadas.

PIlOBTO DE UIN" UI'''''
(De ....... E&IC1ItIn) 62

DIIpiIe....."., ......
NtcI<»ttII • .4,- - .4N.f, ....
fIIIm1l • - .. 1',:1.1 • .. •s-.. Nt1dfJMI • 0... _ D til
~ HIt1rlcoI, • ... _
plDJ'."n'dl

IMENDAMODmcATlVA

~Ieao f ,.do 11II. .... aJC8IÜIlIe mfe\:IO:

uAn. ......

t '.. O Dlrelor·PreIidItlIe da ANA ... eICllIllldo pilo
rr.idaU da llapúbIica dcalra OI lIlIIIIbtot da~ Colteiada.
~ til ftmçto porC\llllfO 1llOI." e

Jl!lTlfICACÃO

NIo" ru.Io ... limitlt o mandato do~ da ANA ao fiMI do
lIIlIIIIIalo do Prctidente da República. Para que a ANA lenlla a Iiber&ladt que li dcw
conlitir • uma qôncia. deve-H deiXIl' o ll1IIIdalo di __~ incIuIivI do
Presidanlc da qilleia. petpISIIr o lil'mino do mandllO do Oowmo F....

Sala

~ /

~~ ~~~Pi

PROJETO DE LEI N° 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO

que "dispõe sobre a CfiaçaO da
Agência Nacional de Agun 
ANA, entidade federal de
coordenaçlo e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamanto de RectJf'IOI
Hldricos. e d' outras
providências".

O caput e o § 1° do art. 4° do Projeto pauam a vigorar com
a Hguinte redaçlo:

"AIt. 4° A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada,
composta por cinco membros, escolhidos de uma lista de oito
indIcaç(leI aprovada. pelo Conselho Nacional de Recursos Hldric:oa,
com manclatol nIo coincidentes de quatro al1Ol, admitida urna única
reconduçlo consecutiva, e contará com uma Procuradoria. (NR)

§ 1" O Presidente da República escofhtri oi cinco
membro. da Diretoria Colegiada e.-.entre eles, seu DImor
P....idente. inVfttido na funçlo por quatro anos ou pelo prazo
que restar de seu mandatO.(NR)

"........... u ••• ••••••••••••••••••• .

JUSTIFICAÇÃO
Esta Ilteraçlo inova incluindo a necessidade de aprovaçIo

pr6vla dOi indicadOl aos cargos da Diretoria Colegiada da ANA pelo
ConMIho Nacional ele Recursos Hldricos que serao agora escoIhlclOl
• nomeacloa pelo Preeidente da República.

Sala da. 6eIIOes, 22 de setembro de 1999

Deputado fi"'1: C2_~
peloPPS

. 1 // I: 'I>-Q>~
~~" 5:>-" ~

PaOIETO DE LEI N." 1617 DE 1'"

~itpõesobre. aiaçJo d. Agencia Nacional
da Aauu ANA, entidade fedoral de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional da
GeRnciamento de Recunos Hldricos e dá
outras providencio.

EMENDA SUPRESS/VAN.·
64

Suprima-Ie O an. S· do projeto.

JUSTIFICATIVA

A 1IIW1iIO federal exÍJIente já csrabelete 01 critérios ... ralo POI1IIllO nIo
caIle c:riIr rqime apeeial para os dirigentes no cuo da ANA.
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6S
Projeto de Lei '0°1.617, de 1999

"DIap6e IOIIre a erlaçlo da Ageaeia Naciolllll de
Ápa. ANA, IIIt1dade federal deeoorde~e
apalo cioS"aNadoul de GereDeiaaelllo de RI
CllfIOI Hldrleao, e di 0111.... provldheiu."

"DlIpõe sobre a criaçio da A~ncÚlNaeloul
de Álaa. - ANA, entidade federal de eoor
d..açlo e appio do Síslelllll NacioMI <le OI
I'IIlCÚlllltlllto de Reeunoo Hldrl_ e di 011

lna providencias."
DKNDA DE PLENÁRIo 67

EMENDA DE PLENÁRIO IJe.eelOart 6",~ aseguinteredaçio:

De·1I! 10 O2· do art. S" a seguinte redaçio:

"Art. 6" Ma'dirigentes da ANA é vedado o exereleio de qualquer
_1IIividacIt pIIlfitaional, empresarial, sindical ou de direçio poIltico-pertidária, salvo a
da profeIIor IIlliwnitirio, III houver competibilidade de hotários.·

"M ,. .., , .
Jutifteativa

I 2" sem pttjulzo do que preWem a lei penal e a lei de imo
probidade administrativa, mi _ da petda do mandato a inob&ervAncia, por qualquer \lIl\

dos diri8en~ da ANA, doi dawIws • prolb/ç&a inerentes 10 cargo , incluindo-te 
aqueles o cumprimento du polftlcu deflnidal para Oaetor pelos órgIos compelCllleS.

Ja.tlllcallvl

AlIlIIftda l\llllul 11Ift OS devem doi dirigenlel da agencia o cumpri
mento <lu polflicu llllbeleoidu para o Mtor. para que fique expresaa a vinculaçJo doi di
rigentes • polUi.. _ional do__ /údricos.

Dà fcna como atá, o artigo pen:ee vago, com o paIágIafo 2" ....
.;.do inlllplallÇiles '-'* ampla&, nem sempre condizentes com a dedicaçio que o posto
lIqUII'. De _ pII1I, nIobi ruileI para que se da aba dirigen~ da ANA lIaWIIetIID dife.
llillII do~pIrIOI-a.eitos da APia Nacional de telecomunieaçiles. A__
da eqIipIIfIM"~ leIIMIIdo _ primeiros o mesmo _ dado lOS últi
IlIOIpc\lLei U72Jln.

SIk daa 8eoIllcs, em 1'f aetem~ de 1999

~.=~ ~.~
0epIllId0 INOctNcIo OUVEIRA

UderdoPI'L

PROJETO DE LEI N." 1617 DE I!199 66
PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999

EMENDA SUPRESSIVA DE PLENÁRIO 68
Diopõe sobre a criaçlo da APnc\a Nacional

de Águas ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Siltlllll Nacional de
Gerenciamento de 1UcurIoI Hldrlcos e di
outru providenciu.

EMENDA SUPRESSIVA N."

que "dispile sobre a criaçao da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recuraoa
Hldricos, e dá outras
providências".

Suprima.se o art. 6" do projeto.

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se o inciso 1/ do art. 14, o § 2" do art. 6° e o § 6"
do alt 22 do Projeto.

o art. 37 da COnstílUiçio Federal, já díopõe sobre a matéria.

JUSTIFICAÇÃO

Sala <lu Sessões, em de letetnbro de 1999.

S8Ia das Sessões, 22 de setembro de 1999

t'1: ~--1--h.
pelo PPS

Deputado

Em função do que foi alterado no art. 3°, inciso VII, ou seja,
que as receitas oriundas da cobrança sejam das Agências de
AQua dos Comitês mas sejam fiscalizadas pela ANA.
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Projeto de Lei .°1.617, de 1999 69
PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999

71

"Dlop6e lIOHe a eriaçIo da AIfaela Nadoul de
ÁpÚ • ANA, ..tIdade kderal de eeonIeaaçIo e
apolo do SiIIeaIa Nadoul de Gereacia_1O de Re
""I'lOl Hldrical, e di OlIt_ pnwldhelu.

EMENDA DE PLENÁRIO

Suprima-lIC o§ 2' do Ilt 6°.

Jaltlfleatlva

A supn:ssIo resulta da mudança que estamos JlIllPlII'do em _
emenda no c:aput. O novo lexIO aboorve o propósito do dilflOlÍtivo em evideDciJ, excepcio
nando o eureleio do mqístmo superior c:omo aeumulá\'lll eom o '*IlO de dirigente da
ANA.

Sala das SeuCIes,e~ rbro de 1999

~ - &{~
Depulado INOctNcIO OUVEIRA 

UdtrdoPFL

Dispõe sobre a criaçlo da AgÕ1leia Nacional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA N"

Acrescente-se à parte final do Inciso IV do art. 7" do projeto a seguinte
e"Jlfessio:

IV • •...conforme deliberação do Conselho Nacional de Recunos Hídricos.·

JUSTIFICATIVA

Aaprovaçio pelo COllllClho. além de estar de acordo com a compelblcia a ele
atribuído pela Lei 9433/97. garante a transparência das decisões. exigCncia de
uma gestio deJCClltrl1izada e participativa. fundamento principal da 9433197.
A urgCncia de uma aprovaçio nio poderà ser argumento para nio passar pelo
Conselho. basta que no seu regulamento interno esteja previsto um modo de
uma aprovaçio urgente.

Sala das Sessões. em

PROJETO DE LEI NO 1.817, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO
70

PROJETO DE LEI N: 1617 DE 1999

que "diSpõe sobre a criI,IçAo da
Ag6ncIa Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal de
coordenaçAo e apolo do
Slltema Naclonal de
Gerenciamento de Recursos
Hldrlcos, e dA outras
providências".

O Inciso V do 8rt. 7" do Projeto passa a vigorar com 8
seguinte redaçAo:

"M 7" .
........................................................................................................

11 - examinar e decidir aoore pedido de 0I.lt0rga do direito
de uso de recursos hldricos, observado o art. 13 da Lei- nO
9.433197;

JUSTIFICACAo

o ato administrativo da emluAo ou nIo da outoru- caIO a C8llO,
será precedido de declslo polltlca global, tomada no Amblto dos
Comii6s de Gerenciamento.

5aIa das Sees6ell, 22 de setembro de 1999

Dispõe sobre a criaçio da Agencia Nacional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenaçio e apoio do SiIlema NIlCÍOIlaI de
Gerenciamento de Rec:urJos HIdril:o& e dá
ouuu providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA N." 71

Substitua-se a redaçio do Inciso V do art. 7" do projeto por:

V • examinar e emitir parecer técnico conclusivo sobre pedido de 0U!0IllI do
direito de uso dos recursos hídricos. para aprecilçio do Conaelho Nacional de
Recursos H!dricos. na ine.iSlÕ1leia da Agencia de Bacia.

JUSTIFICATIVA

Aaprovaçio pelo COllllClho. além de estar de acordo com a c:ompelInc:ia a ale
atribuido pela Lei 9433197. garante atranspaRncia daa deeiIGeI. aipnda de
uma gestio da<:entulizada e paniciJllÚ>'l,..fimdamento prial:ipU da 9433197.
A urgência de uma aprovaçio nio poderá ser ltJUft1eIlIO para nIo JlIlIIIt pelo
COIllIClho. basta que 110 seu regulamento interno esteP previIto UIII modo de
uma aprovlçio urgente.

Sala daa Sessões. em
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apllcaçlio das receitas auferidas pela cobrança pelo uso dos recursos
hldricos será feito em comum acordo entre os agentes locais.
repreaemaclos naa Agências de Águas, ou de Bacias e a Agência
N8cIonaI das Águas - ANA. evitando reaçOe& contrárias à cobrança
que possam retardar a regulamentação e implantaçao completa da
polltic.a e do sistema de recursos hfdricos em nosso pais.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

PROJETO DE LEI NO 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 73

que "dlspOe sobre a c:rIaçAo da
AgêncIa Nacional de Águas 
ANA, entidade federal de
coon:IenaçAo e apo/O do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de RecunIoa
H/dricos. e dá outras
providências".

O IncIIo V do art. .,. do projeto passa a vigorar com a
Hgulnte rtdaçIo:

Deputado ff~ LU.
pelo PPS

J ../ j;;1 '?~'-'" 9.!!.."">
(~../r-.' .

HArt, .,. .

O inciso VII do art. 7" do Projeto passa a vigorar com a
seguinte redação: I

JU8TIFlCAçAo

Esta rnodIIIcIIçIo viu compl1lbl/lZ8r Internamente o texto.
ou seja. coIoct-lo de acordo com o qllt lIti pmiIto em aeu art. 3",
inciSO 11.

75PROJETO DE LÊI N° 1.617, DE 1999

JUSTIFICAÇÃO

que "dispõe sobre a criaçAo da
Agência Nacional de Águas •
ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recul'8Oll
Hldricos, e dá outr8I
providências". .

Suprimam-se os artigos 8 e 18 do Projeto de .Lei.

EMENDA DE PLENÁRIO

Embora a emenda anterior (de minha autoria) exija r
pronunclamento do Comitê de Bacia ou CNRH antes de qualque
outoIga acima de 10% (dez por cento) da vazAo média de longe
per/odo Já neutralize o arbltrio da ANA para favorecer os potencial!

compradores das Hidreletricas, a previsão dessa outorga preventiva é
uma afronta a qualquer inteligência média, pois está indu/da
exclusivamente para dar cobertura à venda dos Sistemas de Geração
Hidrelétrica brasileiros.

Os prazos fixados no artigo 9° do Projeto para esse
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldrlcos, do
sulicientes para o desenvolvimento normal de qualquer projeto
hidrelétrico.

A ANEEL autoriza inventário e estudo de viabilidade, sem
necessidade evidentemente. de outorga de água. Numa Segunda
etapa é que se inicia a implantação do empreendimento e os prazos
do já referido artigo 9" são adequados.

Assim sendo, são desnecessários os artigos 8° e 18°.

74
PROJETO DE LEI NO 1.617. DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLeNÁRIo

sala das StIIOu, 22 de Htembro de 1IH

ie~.tLL(>
.I'P8

(~#~.»'~

qua "dlIp6e sobre a criação da
AgIncla Nacional de Águas •
ANA. entidade federal de
coordenaç!o 'e apoio do
SiIÚllTl8 Nacional de
Gerenciamento de Recursos
H/drlcoll, e dá outras
providênclaa".

V· examinar I decidir sobre O.pedido de outorga do direito
de UIO doi l'ICUl'IOI h/drlcoa em corpos d'água de dom/nio
r.deral I 1IIcaltz. li outorgaa emitldal peIoa 6rgIo1I
/eIPOIlÚVtII doi EItIdoI. do DIstrito Federal que receberem
eIII dlleglQlo:(NR)

"•••••••• • , " " ." ,11, , .

"M 7° .

VII - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por
intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos, em
comum acordo, em cada região, com as respectivas Agências de
Aguas ou de Baciall;(NR) "

JUSTIFICAÇÃO

A emenda permite mantfli' a c;oerência do àtual Projeto de
Lei com o disposto na Lei n° 9.433197 e as legislações estaduais de
recul'8Oll h/drlcos, pois garante a necessklade de um processo de
renegoclàção entre a Agência Nacional t Àguas- ANA e as agênçi~,!
regionais, denominadas na legislação, gências de Águas, ou de
Bacias. Desta forma, o processo de arrecadação, distribuição e

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1999 76

Dispõe sobre a criaçio da As&cia Nacional
de Águ.. ANA, eDlidade federal de
coordenaçio e apoio Q" :'''ema Nacional de
Gerenciamento de Rec.. " Hídricos e di
outtu providência::
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PROJETO DE LEI N° 1617, DE 1999

EMENDA ADITIVA N.·

Acmceme-Ie a peite tina! do Inciso V do ano ll" ao projeto a seguinte
~: ~ .

:00 v: .'..:tdIliviS'is COlllpClàIciu da,Diretoria Colqjiada.·

JUSTIFICATIVA

A complcmellllÇio da emenda garante que 'lnta única pessoa nill irã decidir
sobre u compctênciu da ANA que por sua vez afetam todu u atividades de
uma bacia hidrognifica e que devem ler a aprovaçio dos Comites e/ou
Conselho Nacional de Recursos Hldricos, Se nlo esclarecer o imbito dessas
WJênciu. conforme projeto original. o Diretor-Presidente da ANA terâ mais
podem que todo. os órglos colegiados dos Sistema de Gmio. O regimento
interno do CNRH. instituiçio máxima e soberana do Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, deverâ propor mecanismos para decisões de urgencia.

Sala du Sessões. em de setembro de 1999.

77

''''
Dispõe sobre a criação de Agência
Nacional de AQuas - ANA. entidade
federal de coordenação e apoio do
Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hfdricos. e dll outras
providências.

EMENDA SUPRESSIVA NO

Suprima·se o Inciso 11 do Art. 8° - Capitulo 11. da
JlI'llPOSiçIIo em eplgrafe.

JUSTIFICAÇÃO

o secretário-Executivo do Conselho Nacional de
Recursos Hldricos é atualmente o 8ecrelIlrio de Recursos ,HIdricoI do
MInistério do Meio Ambiente. conforme definido no Art. 2" • Parágrafo&" do
Decreto nO 2.612. de 03 de junho de 1998. que regulamenta o Conselho.
Com as modificações introduzidas com a críaÇllo da ANA, este cargo é
vocaclonado ao lilular do órglio da estrutura do Ministério do Meio AmbIente
responsável pela formulação das Polfticas de Govemo, e nlio ao do érgIo
ellllcuIor e controlador da mesma. A ser mantida a relaçAo original, o
presidente da ANA, além de executar e controlar a implementaçAo da
PoIllica Nacional de Recursos Hldricos. teria poderes para dIrecionar a

" análise do seu desempenho pelo Conselho Nacional de Recursos Hldricos.

Sala Jas Sessões, em 23 de setembro de 1999.

\r 1\ (." 0~ """\
SERGIO NOVAIS . ~'l

Deputado Federa/- PSBlCE Jf" \)
~ '"" ,/ -Il~

~l..-'" c......--. '"'-~ L - J::=:,--:=--

Projeto de Lei n° 1.617, de 1999 78

"Dilpõe sobre a crlaçAo da Agfoeia Nadooal de
Ápu • ANA, ..lidado federal decoord~oe
lpoio do Sistema NKioIIal de Gereacilmealo de Ile
c• .-Hldrlcoa e d' oulnl provldfacia.."

EMENDA DE PLENÁRIO

DIoIe ao inc.. VII do an. ll" o.ICIUÍnte texto:

VII • nomear, requisitar e exonerar servidores. provendo OI

cargos ctn comi..ão e u limçaes de confllllÇl."

JlItllfIcativl

A emenda acrescenta a requisiçlo de leI'VitIores entre as atribuiçlles
do Diretor-Presidente. Embora inerente ao cargo, é _Ih'vel que I compet!nc:ia fique
explicitada no texto.

Sall das Sessões. em..l-.Jff setembro de 1999

~~&~~
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

LiderdoPFL

PmPOft. de Eme.'" Ali"" '0 PJvj«tg clt Lei N"1617. DE um
(Do Sr. RllIlIIdo VIICClIlCOiIoI) 79

_ ....._ .._H_ -AN.._..................--- ~.--.........-.."..........

Ar\. I·: Acracetu-oe ... ProjOlOdoLcin.1.6179.dcl999.o ......
plIJÍBIalO, rcnul11e<OllCkHe .. parájpatbs quinta:

CapItulo 11

..Art. 9' • A ProcurIdoríI da ANA teR exercida por um
procurador (ehefe) nomeado pt\I Diretoria CoIeIiadI e vincular·...ã à Advocacia
Geral da Unilo para filllc\e orientaçIo nonnativae oupcrvisIotéelliea;"

JUSTn'ICATIVA

1lotI mooIiIIc:alIo pnIII8do dda1aialor ........ a lbnna c:omo serâ designado o
proauador da ANA do..aalopcnailir bIedlu.. 1qpoIIçID.p~mim,_
.............\IIIlIIIlII*e....



59356 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

EMENDA SUPRESSIVA N.·

l>iIpõe sobre I criaçIo di AgCncil Nacional
de Águas ANA, entidade federaJ de
coonlenaçio e apoio do Sistema NlCional de
o.-iamento de Recunos HidricoI e dá
0UlrU ptO\'idbIciu.

PROJETO DE LEI No" 1617 DE 1999 80 EMENDA AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999
(DO PODER. EXECUTIVO) 8"

........ 1.263199 .61

DiJpõe sobre • criaçlo da Ag!Dcia NaciotW de
Aaúu- ANA, entidade fedetaI de coonlellIÇio e
apoio do SisIema NlICiooal de C3mI1ciametIto de
1leclnM H/dricos, e dá OUIIU provicIm:iu.

~.n DeplIlMo~JleIIe_
Dke lO iaelso U do arl\g<l14 do Projeto de Lei a· 1.617, de 1m a

secai.te redaçio: '

Suprim..... 110 Caput do lll. 11. do projeto • palavra "federal".

JUSTIFICATIVA

Aet'Iel\daobjetiva nlo limitar .penas à administraçio pública federal,
considerando que o Sistema Nacional de Recursos Hldricos é intesrado peIu 3
(ria) esr.... governament.is.

" 11 -. os leCUl!OS derivados dos COIIlrllm de Gesdo ceIebIados com U

Aplo de Agua e aqueles rel.tivos à cobrança pelo USO de l"CCUlIOS hldricos onde
nio existirem Agellciu de Água."

JUSTIFICAÇÃO

A emenda especifica as fontes de receitas provenientes da
cobrança pelo uso. de recursos hldricos nas formas propostas,
con1emplando não so os recursos arrecadados diretamente mllS àqueles
originários de contratos de gest1lo.

Sala da Sessiles. em de setembro de 1999.

EMENDA MODIFICATIVA

Dúp& !IIJIJna crIaçiJo da Agincia
Nacional do Ag.u - ANA. .1Jtidade
.ftdorol do coorrJmaçiJo • apolo da
SUleIllO NoeíoIIoI df~_ df
.~ HIdrIcos, • <ti _

prov/dIl/CÍllf.

Propotll de EmeJ!da ModifiÇJtin ao Projeto de Lei NO"". DE Im
(Do Sr. Ronaldo VuconceIloa)-_..-.__ -"""-

.....a ..~ ~

..--..HWriIoI. ............

81
o Coogreao NlICiooal decreta.

AJt. 1·: o Projeto de Lei rP 1.61'19, lW 1999, \*U& I vipIr
com. aqJUÍIIle aItençio:

PROJl:TO DE LEI N" 1.617199
(Do Poder ElICCamo) 83

Capitulam

"AJt.·lZO • Ficam c:riadoI, com I flaalidade de iDIapar llIltUIln

daANA:

u- cento e cinquentl ..
§ 3· • A Diretori. Colegiada da ANA nlo poderà diJpor sobre I

altMaçio de qUllllitativos e a distribuiçio du FCRH dentro d. eIlJUlUrl
ocp1IiJlICional da l\lllfqIIia, obteModos os níveis hiuàrquÍC<ll, os Vl10Rs da
racribuiçio corrospondente e'OI respectivos custos globais."

JUSTIFICATIVA

~ 10 incilO 11 do AJt. 14, do Capitulo IV, I oeguinte redaçIQ:

"An.14 .

U. Os recunos relativos à cobrança pelo uso de recursol hídricos
du bacia hidrotlrifieu onde nio exiJlirem Agênciu de-B.cil."

JUSTIFICAÇÃO

Os RCUlIOI relativos i cobrança pelo uso de recursos hidricos. nu
baciu hidrográficas onde existirem u Agências de B.cia., seria • elas trlll5ferido. por
intermédio dos Contratoa de Geotio.

ÇO

f->UJJ'
==-==/~

T_ de um emenda que pretende conferir maior transparência I ANA,
prislcipalmetn, na pele rodminillrlliVl. Desta forma o COIIIrOIe tcmwe público e
lIOlÓriO, configmando niaior probidade administrativ•.
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86
I

UIOEXCWIMl""_ ..

PROJUO DE lEI N' I
PL 1517/99 I

TEXTOIJUSnflCAÇAo •

rMENDA I'OOIFlCATlVA

o inciso I! t do Art. 14 •• paus .!I vigDrar cm • uguint. ncMoIo:

"Art. 14 "

lI-oB recurSOl!! relativos à cobrança PII10 uto di! r80UtHl

hídricos na. bec1aa hidrogrór1ctllS onda nllo exiatirllll'l "ginete. di!~ OU de

Sacia;

JUSTIFICATIVA

Os recursos reletivos à cobrerlÇa pula. uti11z.;1a "- r-auHDII' "1
dricoa tornar-fie-Ao recllitll das Agftncia3 de Agua ou de 8&c18 n•• b.cl•• h1ctraort

ricas onde BIse oxistirem. Assim, onde n!!ia Qxistirefl'l. farlo parte da r-eeltl de'

....,-
""TA

Pn!patta de Emepda Modificativ. lO Proieto de Lá rrI617. DI I'"
(Do Sr. Ronaldo VasconeelloJ) 15

".".. ...... _ - -AIlA._
r.....M~ ~

.RUWIC*H~.di__~

o COlJ8I'CSSO Nacionald_

An. 1°: O Projeto de Lei ri' 1.6179, de 1999, p-....
c:oaI'~ aIlaaçio:

CaPitulo IV

"Art. 14'· COIIItituem receitas da ANA:

n- os reeunoo re1Iltivos à cobrança.pelo uso de rocutIOI hIdricoI _ ...
hidrogriIical onde nlo existirem Agênciu d. Água OU de Bicia;"

JUSTIFICATIVA

Os recuno. relativo. à cobl1lllÇa pelo uso de recunos hldriCOl _-ao
receita dIA Ag&cias de Água ou de Bacia nas bacias hiflrDsri&u ondI ..
existirem, portanto apenas onde elas Dia existirem fario pane da receita da ANA.

SIIadu~es em 2a. de Setembro de 99.

RON ~~O C L
. tadoFcderaVMG /J, 1--.

...-I' ~ce-L1der do PFL CL - (P~_
~ ..:=-! ..;;;;=.

PROJETO DE LEI N" 1.617, Df: 1_

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO

que "dIIpõe sobre a cr1açâo da
AQ6ncIa NacIonal de Aguas 
ANA, 'entidade federal de
coordenlIçIo e apolo do
SiItemll Nacional de
Gerencl8mento de Recursos
HldrIcos, e dA outras
provldênclaa·•

O inclso " do alt. 14 do Projeto paus a vigorar com a
I8IIUlnte redação:

·Art.14 .
............................................................~ ••• u .

11 - os recursos relativoS à cobrança jJeIo uso dos recursos
tildrléoI nas bacias hidrogrâficall onde ríIo eldltlrem Agências
deBacla; "......................................................................~ .

JUSTlFlCAçAO

OI recursos provenientes da cobrança pelo uso da égua
lOl'IIIIIte se constituirão em recetllls da ANA quando nAo existirem as
AI8ncIlII de Bacia.

sala das 8easOes, 22 de setembrO de 1999

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE Im

Dispõe sobre a ctillçio da Agência Nacional
de Águas ANA. entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Re<:tlt5OS Hidricos e da
outru providênciu.

EMENDA ADITIVA N,o

AA:nocente-se à parte final do Inciso 11 do art. 14 do projeto a seguint~

expresdo:

\I ••...l1li bacia. onde nio exiSlirem Agência. de 8oei...•

JUSTIFICATIVA

Ak!m dos 7.5% previsto. pela Lei 9433, em seu ArtiBO 22. inciso 11. §I', u
Aeanciu de Baci.. poderio <Cp""" recursoS pallI filllnciamento de estudo..
JlI'OIlrllIIlU. projeto. e obras que estiverem incluido. 110 ~I.no de Recurso.
Hldricos,

Sola das Seuoes. em
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I PIIO.llITOOEWN"

PL 1617/99 II
.... 1

SI PROJETO DE LEI N" 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO

IIArt.14 "

o inc1lo lI. do Art. 14. p.... ,. vigorar com • 8eguinte red.-;Io:

IU"oll rlfcursoll provenientllfl de coovln108, acorôo. ou contratoa

c.leln"adcMI COIll ent1~eat organ18111Oa ou 1IIllp1'l"1I n8Cionaia ou interrwcJ.OMb

que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas 
ANA, entidade federal ele
coordenaçAo e apoio do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recul'lOll
Hldricos, e dá outras
providências".

Acrescente-se o seguinte Inciso ao art. 14 do Projeto,
renumerando-se os demais:

"Art.14 .

POT 5P 'lL.L!!!.
'l1OO'OIJUSTlFlCAÇ,l,o

mE"'A IOOIFICATIVA

IAlJTOR:DUlJtAOO OI'. Hélio

3JSTIFICATIVA

Deputado ...LJ,tE-I-t-~é.=-=:..-c,.....::..J....,-i"6~_
. peloPPS '1-=~.- ~._>-e

Sala das Se8sOes, 22 de setembro de 1999

JUSTIFICAÇÃO

11I • recursos repassados pelas Agências de Bacia;

Além dos 7,5 %, previstos na Lei 9.433197, art. 22, inciso li,
§ 1", as Agências de Agua poderlio repassar a ANA, recursos para o
financiamento de estudos, programas, projetos e obras, induldos no
Plano de Recursos Hldricos, constítuindo-se emAo corno receitas da
ANA. .

(NR)

Ir ,01 ,rf
DATA

AI. doI! 7,S~ (nte 11 Mio por Clltlto), previstoa na lei 9.433.

Illftt uu Art. 22, incho U, psr'grllro 10, ai IIglncll1s de A:~ ou do 881:::1. pc..

diria r~....r pari 11 ANA, ueuraoa pllra financt-mento di ••tudo'. progr...a,

projetol a obra. qua RativlrlllT inclu!dot no Pl-no di Recur80ll H!drcOl, dew!!.

do. portanto, const~tulr rec.ita, da pr6pria "NA •

. ·5k :!.;,s ·'S..SS"~~ J.:5 ~.l :5..tt.....J., ,"<> clt. /SSS

:~.~ :~j;f' ~íd.'~ .

~
,~4 .' ..Il't: 'P'~'lJL"..l..

c...:iL..fr- c.
v~~ e'-f-l;;. er,5
'·/1t1t:'1.- 1....11."llt

DiIpÕO sobre a criaçio da Agência Nacional
de Águu ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional do
Gerenciamento de Recursos Hídricos e di
0\IlI'U providtlnciu.

ProQ!llta de Emegde Adltivl lO Projeto de Lei N"1617. DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vuconcelloa)

DiIpIlo -.. c:rIIçIo di AIbda- di~
ANA, ..- _ de ClXII1IaoçiO o apoio do
~N_de~cIe_HIdricoI,. doi _ povicIhIcIIlL

PltOJETO DE LEI N.· 1617 DE 1999 91

oCongreuo NICiOllll decreta.

Art. I·: AcreocenIWO 10 Projeto de Lei ~ 1.6179, de 1999, o
llIIUinle incilO, renuDlOl'llldo-so OI incilOS seguintes:

EMENDA ADmVAN."

C8pjtuIQ IV

00..............

Al:retccnt~.. à pane final do Inciso VII do ano 14 do projeto a seguinte
exprasio:

vu· ....plIIa o caso du águas superficiais. em rios de domínio da Unilo.'

"Art. 14"· CoDllituem recoi1u da ANA:

lU - rewooa ropuudos pelas Agenciu de Água ou de Bacia;"

JUSTIFICATIVA

~
doa 7,5% (lCIe e rnoi~ por cet1Io), previtlOI na Lei 9433, em .... Art. 22,

InciIo I~ ]., u Agêncíu de Agua 011 de Bllcie poderio ropuur, pera a ANA,
__ financiamento de estudos, prosramu, projetos • ob<u quo estiverem
incluldos 110 Plano do itocurIOS Hídricos. •

:;:.:' do Setembro de 99

JUSTIFICATlVA

o principio da lei 9433197 estabelece que a aplicaçio dos recursos arrecadados
cIewm .... feitOl na própria bacia.

Sola du Sessões. em de setembro de 1999.

I
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~iJpõe Mlbre a criaçio da Agência Nacional
de Aguas ANA, entidlde rederal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nlcional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e dá
outras provid~nci ...

EMENDA SUPRESSIVA N.·

Suprima-.. o Inciso X do ano 14 do projeto.

Diap6c sobre I criaçIo da~
Nacional do A... - ANA, Illlldado
fedeql do coordol1IçIo c aplIÍCI elo BiIlIlna
Nacional do~. da ___
Hldricoa, e di oulIU~

EMENDA ADITIVA N' _

JUSTIFICAT1VA

o Artigo objeto da pre..nte Emenda altera o Artigo l' da Lei n' 8001. de 13
de março de 1990. Tal alteraçio significa perda de receita para Estados e
Municípios. c nio sujeita o setor hidroelétrico aos mecanismos e vakH'es
[Oferentes á cobrança pelo uso do. recurso. hídrico.. estabelecendo que o.
foyaJties e as compensações atualmente distribuiu.,. já constituiriam tal
Jl8B8l11tm.. tratando o rererido setor de modo direrenciado. em relaçlo aos
demais usuirios

\ Sala da. Sessões. em de ..tembro de 1999.

Aa'etcente-se puigrafo único 10 Itt t4. COllIIlCI\IitllC redaçIo:

Ar!. 14 ..
Parágrafo ~"ico. - AANA JllPIISUÍ o equivalente I 92,5% <__ e

doia emeio por CCllIo) doi reclllSOl arrecadados em cada bIcIa _ tentlCll do illCÍIlI n......
aniBO pua. n:apectiva q&lcia.

JUSTIFICAÇÃO

Maater coerâlcio com o valllf delllrido no f l' elo Itt 22 ela Lei ff
9.433197, que prevê • criIÇIo do "ameia de Asua. c:omo secmariIa~ dGI CcaliW
de Bacíu HidroB'áf1cai. MuIido o principio do art. 22 da Lei nO 9.433197, o PIrliII'alt ÜIIiCIO,
ol!jeto da inclualo. preWIe lftlbiIlIidadc e conllilol fiIIuIoI.

Saladu 8eIIGcs, 15 do _bro de 1999.

\':'"
A,-~ -; """- ;........-..-
Depulado MODUlA FEIlUUlA

PROJE.TO DE LEI N' t.617199
(Do Poder Executivo)

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1",

I
Dispõe sobre a criaçlo da Aa&Icla NacioIlaJ

de Águas ANA, enlidade fed.-aI de
coordenaçio e apoio do Sillema NICÍOtlIJ de
Gerenciamemo de Recursol HidricoI e di
outras provid~ncias.

Dispõe sobre a criaçIo da Agencia Nacional
de Águas - ANA, entidade-fedcral de
coordenaçIo e apoio do Sistema Nacional de
Gemlcimnento de ReCUI!OS hídricos, c dá
outras providencias

EMENDA ADITIVA N.·

Acrescent.... o Inciso XI ao Il!. J4 do projeto;

XI- o. recursos repllSsados pelllS Agi!ncias do·BIei..

JUSTIFICATIVA

Além dos 7.5% previ.tos pela Lei 9433. em seu Artigo 22, inciso IL fi', U

Agi!ncío. de Bocia. p'fderio repassar recursol para financiamento de 8IlUdoI,
programas. projeto. Cl obra. que estiverem incluidos no Plano de RocunoI
Hidrico•.

Silo das Sessões. em

EMENDA DE PLENÁRIO
(Deputado Moreira Ferreira)

tf>IAMENTO

I.~-=-.!- L:~

~

l!!!!Ilft !!JlmCATIVA

o ~rt. 11. ,.... • vlpe cc. • ugulnte ndlQlo:

Art. 15. AI UHltu pfOVWIiMt•• da cobrança pala um de 'K'UE.

.."l1!drJ,COIIl\nM'.taci..·hldragrltlc•. ondII nIa .xbtir. Ag.lnciae de 'gcJII ou

de S-eU,:ahIClliInUdM~1.........·del~ANA..·nI: Cont. Onte. do Governb F..

I'd, DnQUInta nIa ror. duune. 1'•• Ii U'PICt.tVII8 progl'lINÇ~•• 1
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:l.IITIFlCATlVA

• ANA nID podar' cobUI' pdl outorga do dln1t:o, M' _1M Pllla

lJIO dQa Z'1ICUC'loa h!dr$oae.1 t.... 11 Aglnclu de Agua ou de Bae!., .rebMl'

li cobrar.ça Pilo UIO ~ naurtH hlddoOl MI baci.. h1drogriricIs onde .1..

'~, q ,ç:D-
PI'lIIIIJJI de_me ModIlIg!iya aR PIpi. de LeI te""" lJtj 1m

(Do Sr. lloMIdo VIlCOllCftIoo) "

llIIplIo _a aIoçIDdlA.-a,....._-
ANA, __ ..- do --.. .
...... l!ocloooI do~ .......-,.,.d6_..........

oea..- NIâoaIIdecnIa.

Ad. I": O I'rojdo de Lâ rf' 1.ll179, de 1!l9l1, .... a .....
cc. alllillli* 1IIIençIo:

CaIlftuIo IV

JUSTlIIICATIVA

PROJETO DE LEI N' 1.817, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO 97
que "dispõe sobre a criaçIo da
Agência Nacional de Águas 
ANA, entidade federlII de
coordenaçAo e apolo do
SIIaema Nacional de
Gerenciamento de R8CUI'IOa
HrdrIcos, e dA a&*II
providências".

o caput do art. 15 do Projeto passa a vigorar com a
lIQUIntI redeçiO:

"Art, 15 Os recursos financeiros provenientes da
cabrInça de emolumentos administrativos referentes à emissão
dII cMorgaa serIo considerados receitas da ANA. (NR) "

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

JUSTIFICAÇÃO

lime con1udo entre os recursos originados na cobrança
_ UIO da 6gua, com os emolumentos cobrados pelo ato
......1lIvo da emIsdo das outorgas, semelhante ao que se paga
11ft l*I6ItoI, por exemplo, poderia causar enorme confusão nos
'**IaI menos Informados.

811III das 8easOes, 22 de setembro de 1999

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE 1m

~ilpÕesobre a criaçio da Agência Naciollal
de Aguu ANA, entidade federal de
coordenaçio e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá
outtas providênciu.

EMENDA ADlTlVAN.·

~..se 10 art. 15 do projeto u seguintes expressões:

An. 15 - .... recuno. hídricos, _ riDs. doItúaio t!" UIIi4D, ... ,enquanto nIo
bwm iIuIiIaI4a ...~AcIJlciaI2lJ6cia·

JU8T1F1CATIVA

Ao__vi.. guantir que a amcadaçIo e distribuiçio permaneça DO imbito
de.ia.

SIk du Senões. em

PROJETO DE !-EI N' 1.617, DE 1999

EMENDA ADITIVA DE PLENt.RIO

que "dlspOe sobre a~ dII
Agência NIICionaI de Agua. 
ANA, entidade federal de
coordenaçAo e apoio do
SIItema NacIonal ~

Gerenciamento de Recut'IOa
Hldricos, e di outra
providências",
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Aaeec:ente-se. no Capitulo V do ProjeIó, onde coubllr, o
MQUlntllarllgo, llIfIumerafldo.. os demais:

"Art.~NBlI bacIaa hldrogr6fk:Bll onde forem lnItUdM
• Agtnciaa de Bacia, os recursos flnenceIroa orIundoa da
cobrança pelo UIO dos recursos hldrlcoa, conIIItuIrIo receItIa
dilui entidades, sendo por eIaI arrecadado e apIIcIldo na
l'omIII da lei que vier a dIaclpllnar eaaa ooblllnça, devendo ..,.
repuudo a ANA:

I· 7, 5% (sele emelo por cento), de IICOrdo com a lei
Federal nl 9.433/97, artigo 22. incilO I, § 1-; ".

11 • aa quantias que devam ser apllcadu em outrM
beclal hIdrográftcaI e que benellclem a regIIo de aIlIaçIo
dai Ag6nclas, para financiamento de eatudoI. prog...,..,
projetos e obras, inciuldos nos Planos de RecurIoa
Hldrlcos. aprovados pelos Comlt.' de BacIa Hldrogrillca
concedentes. (NR)"

Sala dBll 8eIs6eI, 22 de setembrO de 1888

EMENDA MODIFICATIVA

J)b..., 10 &n. 19, a seguinte redaçio:

"M: 19. O Poder Executivo procederá a descentrllizaçio du
atívidadex de operIÇIo e mamtençIo de reservatórios, canais e adutoru
de domlnio da Unilo"

JUS1lJ!JCACÃO

Ao descentralizar a operaçIo de reservatório, exeetuandO_!lS do sistema
hidroelétrico esta lei estará deixando de satisfazer ao principio dos usos mú/lip!ol,
preconiudo na Lei n' 9.433197.

das Sessões, em 21 de Setembro de 1999.

ÇO

PROJETO DE LEI N.' UI7 DE I",

Dispõe sobre a criaçio da Agàlcia NllCioaal
de ÁgUas ANA, entidade fedanI de
CllOtllMaçio e apoio do Silleme NacloaII de
~ de Recunot HIdricoI • di
0UlIU provid&ciu.

EMENDA SUPRESSIVA N.'

Su!xima-. o art. 19 do projeto.

JUSTJFICATIVA

ll111ificHe pua nIo ferir a COlIItituíçIoF~ quanto a dQlldnj,11dade ..
EIIadoo.

100

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROBTO DI LlI H' 1.61" DI I"',
(De PecIet' I_IM)

102

EMINDA. IV'llUI1VA

~... expreuIo ".lCCIIUada • infi'a estnIlln~ da
S~ Inlerllpdo Bruiltlra operado pelo Opndor NllCioaal do SiIloma BWtrieo 
ONS", 11I pane ftnal do Caput do an. 19, do referido Projeto de LeI.

MA.rt. .,. O Poder E'''Ulivo precede'" i "-~ da.1dacIeI de opet'a\:io e manutouçio de mervat4rloa, ta. e ed_ de
"file da Vnllo."

JUSTIFICACÃO

Ao descentralizar a operaçlo de .-vatório, excotuando os do siama
hidroelétrico esta lei estará deixando de satisfazer 10 princípio doi 100I IIlIUIípIot,
preconizado na Lei n' 9.433197. I

Sala das ll!üijes, 23 de setlllllbro de 1999.

FERNAN ) VJA
Deputado~PDT

PROJETO DE LEI N" 1.617'"
(De Poder Es...livo) 101

PROJETO DE LEI N.' 1617 DE I", • 103

Dii1p& lIObn a criação da Agência
Nacional de Águas - ANA. .1IlIdad6
ftderal de coordenação • apoio do
SI&Iema NacionaJ de G.renciamento de
1IIclIrMJS Hídricos, • <Ü OIl/l'tu

providAncias.

Dispõe sobre a criaçio da Agtncia NICiona1
de Águas ANA, entidade federa1 de
coordenaçlo e apoio do SiIlema Neciolll1 de
Gerenciamento de RecunoI HIdricoa' o dá
0IJlrU provi<Wnciu.

<c. EMENDA SUPRESS~VA N.'
Suprima-. o an. 22 do projeto.
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EMENDA MODIFICATIVA N'
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106

o Anigo objeto da presente Emenda altera o Arliso I' da Lei ... 8001. do 13
de llIII'ÇO de 1990. Til a!IInçio significa perda de rllCCila para EIIlldoI e
Muaicipios, e llIo Illjlila (I .- bidroeIétrioo 101 -mamo.'e \'8kln:I
Rlferenltl • cobrInça JlIIo Il1O dos RlCla'Ille hidricoa, atabo1eceado que OI

royaIIitI e u~~e dillribuidol ji COlIIIituiriam 111
pIpIllIIIIo, ll'llllldo o rdIrido .- de mododi~ em m 101
dImaia wuúloI ......

Sala du Sculla, em do Ieledlbro de 1999.

nom'O DI LIIN" 1"1''''' 104
(111 ...........)

UONDA SUPIlUSlVA

Suprima-... os artigos 22 e24.

A rcduçio dos percelWlis dos eadot e IIlIIIlicIplos trIJi prejuízo 101
ooIift deslu unidades. O &to de recompenur o eleito da lItençIo IlIlÚ propoa, por
meio de um IUmeDIO real consoante a proposta do M;' 24 deIle PL COIlIlÍlUi um "jogo"
com os valores que omito a verdadeira iIIteftc;Io do ao-. 10 _ tenI\lO em que
põe em risco o Poder Executivo, pois a~ aqui "lrawâIa" de "aumento raI"
podo vir a Hl' objetn de cobrança ..-;'" pelos eotadoI'lIlUIlÍCÍpiol.

PROJETO DE LEI NO 1617, de 1999

105

''''<:.. DiJpiIe sobre a eriaçlo da Agência Nacional
.' de Águas • ANA. emidIde fcderaI de coordenaçJo

elIpOio do SiIfema NICloaaI de GerenciamentD de
RecunoI HIdricoI, e clt outnII pnwideocias.

D!-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação:

"Art. 22 O art. 1° da Lei nO 8.001, de 13 de mlll'ÇO de 1990,
pISSa a vigorar com a seguinte redação: .

~;~q~i~·~·~i~;·P;;;·~~·;;;;·~;........·..···..··

~
/1/ v lI. quarenta e cinco por cento _ Municípios;

. :;/ fi - quatro décimos por cento ao Minisltrio do

f
Meio Ambiente;

.' IV - três inteiros e seis décimos por cento ao
. . _,,' Ministério de Minas e Energia;

~ ;;7 V _ dois por cento ao Ministério da Ci!ncia e
TealOlogia:

VI - quatro por cento à ANA.

§ 4° A COla destinada ao Ministério do Meio
Ambi~te será empregada na elaboração da Política Nacional de Recursos
Hldricos.

§ SO A COla destinada à ANA será empregada na
implementaçllo da Política Nacional de Recursos Hidricos, dtJ Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hldricos.

§ 6° Os "royalties" e a compensaçio financeira peJa
UliIizaçIo dos recursos hldricos para geração de energia hidre1étrica, instituldoi
pela Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, jà implicam o pagamento pek
uso de recursos Iúdricos de que traia a Seção IV do Capítulo N da Lei nO 9.433
de 1997.

JUSTlFlCAÇÃO

A viabilidade econômico financeira da Ag&lcia Nacional d
Águas nIo deYc se basear em reduções dos pa;çentuaís da. diJlribuíçIo d

ClJIlIIIIIlIIÇI fInInçoira a EsIIdos e Municípíos, objeto de ampla negociaçllo e
atIbIIecidos por Lei (Lei 8.001, de 13103190).

O lIIIIleIlto real da CjlIJJpensaçllo financeira de<:orrente de
-.;u. DI tllifa bAsiCII de refer&cia para a compensaçlo é expectativa antiga
doi etlIdaI,. decorrente do aumento das tarifas de energia.

OI ~1IIll:I para viabilizar a ANA deverIo ser' feitos no
k!btlo doi fKIIIIOI 00jIt1leIl1Íri0 federais.

SII1a das Sessões, em de'setembro de 1999.

.. , .

DUJIlDA DII'LI:NÁlUO AO PROJETO DE LEI N" 1.617, DI:
. (De Poder 1:....lIvII)

I:MJ:NDA SUl'USSIVA

""'.0 Art. 22 e 24 do Projeto deLeln" 1.6171.!l9.

"Att. 22. O II'L I· ela Leia· '.001, da 13 da .... de 1991, pana •
"..,.,_.........~I

..' _-----":'"-:"---------.- __J:IhlIaII

D-.--a - ..Malefplll;m-.-.tWd.- __..MIaIIeúID da M'" 9111ata;
IV- ....... e 1IlI _ &li MIIlIIdria da MlulI e
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v- deIo per ....1o ao Mlalotirio da CIlnCR e Tee-oIogR;
VI- qutone per Cllllo à ANA. .

PROJETO DE LEI N° 10611, DE 1999---------_ _---_ .
t 4' A _ destiou. ao Mlailtúio do Meio Ambleate In

........da .. eIaItonçlo da PoIItIca NÃciooal de Recun.. Hldricoo.

t ~ A _ deotiDada a ANA lenI cmprepda na implemeataçlo da
PIIIIIea NaciHaI de Rec1anoo Hldrlcol, do SlItema Naclonal de Gereaclamtolo.de
...... ilwrlcol.

I fi o. "rayaltel" e a compea.açlo liDaoceira pela utUlzaçlo de
_ Iddrlcol pera aeraçlo de eaHlia clétrica, inllituidOl pela Lei o' 7.990, de
21 de"-..... de 1989, já implicam o papmento pelo uso de recunos hldricos de
~ _ a SeçIo IV do Capitnlo IV da Lei nO 9.433, de 1997."

108
EMENDA ADITIVA N°

Acrescenta-se parãgrafo 7° ao Art. 22 do Projeto de Lei com a seguint
redação:

"Art. 22 .

"Art. 24. A ANEEL promoverá, no prazo de noventa dia., ajuste no
dIaIIe da _peuaçIo lilWlccira de que trata o al"l. 22, de modo a conltlllplar OI

EIàtdII e OI Mnidpiol com lume.to rui de compensaçio, adotaado-se como
...._ .. OI valeres praticadOl no dia anterior ao da publicaçio desta Lei."

§ 70 A cota destinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia lI8I'

empregada na elaboração de pesquisa e estudos sobre as bacias hldrogréflca
no semi-árido nordestino e no uso racional de seus recursos hldricos." (NR)

JUSTlFICACÁO

A teduçio da porcentagem dos Estados e Municipios trará· prejuizo aos
co&a deItu unidades. O làto de recompensar o cfcito da alteração aqui proposta por
lDIio do um aumonto real consoante a proposta do Art. 24 deste PL constitui um "jogo"
com OI valora que omite a verdadeira intençlo do Governo ao mesmo tempo em que
pGe enl I'ÍICO o Poder Executivo, pois a recompensa. aqui Utravestida" ude aumento
r.r (Art, 24) podo vir a ser objeto de cobrança retrooliva, pelos estados e municipios.

')
Sala das)iessões. 23 de llClembro de 1999.

DEPUTADOnRN~ CORUJA-PDT

&-~~~j)

PROJETO DE LEI N° 1.617/9:9

EMENDA SUPRESSIVA N°

107

JUSTIFICATIVA

o Govemo Federal tem criado, nos últlrnos anos. agências par
coordenar e apoiar os sistemas nacionais. tais como, a enérgla el6trlca
telecomunicações.

o presente Projeto de Lei dispõe sobre a criação e define (
competências da ANA - Agência Nacion;1I das Aguas. autarquia fedem! c
coordenação e apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurac
Hldricos, previsto no Inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e criado pe
Lel·no 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Neste sentido, estamos acrescentando o parágrafo 7" do srt. ~

com a finalidade de direcionar recursos financeiros 80 Ministério da Ciência
Tecnoldgia para ser empregada na elaboração de pesquisa e estudoll sobre f

bacias ·hidrográficas no semi-árido nordestino eno uso racionar de Sel
recursos hldricos. Recursos esses advindos da compensação finariceira pe
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hldrlcoa pa'
fins de 'geração da energia elétrica, de recursos minerais em seus 18spectIv(
territórios. plateforma continental. mar territorial ou zona econOrnlca exciullv

definidas pela Leis n"s 7.990 e 8.001, de 28 de dezembro de 1989 e 13 de
março de 1990. respectivamente.

JUSTIFICATIVA

Suprima·se o parágrafo 6" do artigo 22 do CapItulo V do Projeto de Lei n"
1.617199, como se segue:

v) ... c ~ '<"t 11< ,\'Ull41' _""~

'lo) i 12li ., J..,'&<." o. M (~~H).ê, •

liT~
v1e&-l...(d.Dt

i

I

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1999

L '-'O Ut4--J
DeputadoS~~ Novais

PSB/CE

"~~~M.",""O
PSB/RJ

Dap~1t...a1_'
p.~

i "
l

de setembro do 1999Sala da~ ~C~SóeS,

NIo podemos confundir os tlroyaltics" e a compensaçlo financeira com •
cobrança pelo uso de recursos hldricos, pois haverá grande prejulzo aos Estados e Municipios
que hoje recebem esses recursos.

A arrecadação e a aplicaçilo dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos
recursos hldricoo se fará com base no Plano de Recursos Hldricos para • bacia hidrogrifica.
Haved, também. um tratamento diferenciado a um segmento de usuirio que podorá ser
caracterizada como uma isenção da cobrança pelo uso de recursos hldricos, abrindo
precedentes para outros segmentos solicitar isenções,

"§ 6', O. "royaltieso e a compcnsaçlo financeira pela uti\lzaçlo dos ICCUI10I

bldricos para gmçIo do energia hidrel~ca, instituldos pela Lei n' 7990. de 28 do dezembm
do 1989, ji implicam o psgamento pelo uso de recursos hldricos de que trata a SeçIo IV do
CapItulo IV da Lei n' 9.433, de 1997." (NR).
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DiJpiJe.Q cri<IçiSa da AgiItcia
Nacional Je ÁglKB - ANA. elltidad6
federal de ,"oo"JeIltJÇiJo e llfJOÍO do
SWe_ NacioIltII de Gumei_ de
R6clIr_ Hldrlco.r. e til _
pt'UIIitMncias.

bU:/lIDA SUPRI'JISlVA

Supri1t\A-oeo art. 23 do projeto de Lei n' 1.617, de 1999.

"Art. '23, O 1rt.36 da Lei 0° 9.433, de Im, plIIl a vicorar to.. a
upiate redafJo: .

PROJETO DI: utll" 1.617",
(Do Podei" EIO.Ollvo) lO! EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DI: LEI N" 1.617, DE 19.

(Do Poder E....tivo)

EMENDA SUPRESSIVA

111

Supriml-"" o § 6' do lIt. 22, do Capilulo V.

JUSTrt1CACÃQ

NIo podemos confundir "royalties" e a COIIlpelIIIlÇio filllllCCira com a
cobrança pelo UIO de recunos hídricos. poil haverá grande pr,juim lOS ElIladoI e
Municipios que hoje tec:ebom _ rcc:unos.

A anec:adaçIo e I apIic:açio doi recursos oriundoa da cobrança pelo
UIO dos _ hídricos "" 6rá com base no Plano de Recunos Hídricos para a bacia
hidroBrifica.

Itaveri, também. um 1_ diferenciado I um segmenIO de
UJUirio que podert ser CIrlCIerizada 0011IO uma ilCtlÇlo da cobrança pelo 11IO de
reclIImI hlcIrI-. abrindo precedenta pua 0lIUUI segmeIlIOI soIiciIar ilellÇÕel.

Art. 36. ...._.. _

1- um Prelidente, que será o Mloiltre de Estado do Meio Alllbieote;
11 - um Vice-Presidente, que será o Secretária de ReeuI'lOl Hldrieol

do Minislério do Meio Ambienle;
m - um S..relirio-ElOculivo, que lerá o Dlretor-'rnldeIIle da

ANA."

JUSTlFICACÃO

A Secretaria Executiva do Cooselho Nacional de Recunos Hidricos 
CNRH deve ser papel da Secretaria de Recursos Hldricos. uma vez que a Ibrmulaçlo da
Política Nacional do selor é tarefa central do CNRH. Ora, como caberá a
impelemntaçio da Polilica, tarefa na qual, aliás, serj. oboervada (monitonda) pelo
CNRH, raziO pela qual JliCl deve servir a este como órgIo de apoio.

Sala das Senões, 23 de setembro de 1999.

"'I
FERNANPo CORUJA

P''''d~-pJ:

D/!JpiJtl~a crItIfIJo da~
Nacional .. ÁgtItJS - ANA, mIIdotI6
f*INaI "" """,.."",>10 e llfJOÍO •
SIIN_ Naclottal de~ de
11MNno.. Hldricos, ~ til _
.flI'l'>'ldIncltu.

PROJETO DI: LJ:J N.· 1617 DI: 1999

Dispõe sobre acriaçlo da Agência Nacional
de ArPu ANA, enridade l'edcn1 de
coordenIçio e apoio do Sistema Nacional de
Gen:nciamento de Reo:ur1oI HldricoI e dá
0UlIU~.

PIlOJE"'lO DE UI N" •.6I1M
(De ...... E...,_l1ve) 112

EMENDA SUPRESSlVA N.·

_~IIII.-2tdoprojeto,

JUSTIFICATIVA

110

DUNDA SUPltUSIVA

SupriIIIa-.. o Art. 23 do Capitulu V.

JUUlfICACÃQ

,'. '

SIIa du SeNllas, em de lelaDbro de 1999.

A 11... de Vice-PfIIicMnIe do COlllelho Ó criada 11III CJIICl sejA
deI1nide .... atribuições. Como I Secretlria de Reçursos HJdricos do Minilláio do
Meio AnIbiIaIe -.:lI lIllaImenle I lbnçio de Secrclaria Exec:utiva do ClllIIdho
(CXlIlb1M dIIInklo no Demlo rf 2.612. ano 2". § 6"), a propooiçIo eU eivada de--...

das SeuileI, C11121 de SeIembro de 1999.

,.:,.
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PROJETO DE LEI NO 1817, DE 1_
113

EMENDA SUPRESSIVA NO

Suprima-ae o Art. 23 - capitulo (V), da propoeiçIo em
eplgrafe.

JusnFlCAçlo

A figura de Vice-Preaidenle do COIIIeIlo é criada IMIIII que
seja definida suas atIlbuiç(les li a 8eaetaria de RecInoIH~ do Melo
Ambiente exerce atualmente a funçIo de 5ecretaria ExeculIva do CClIlIIIIo
(confonne de1'rido no Decreto N" 2.812, Art. 2", Par6grIfo VIl, portIr*I a
propoaiçAo da Vice-PreaicMncia do Conselho nIo se juatiIIcI.

SIIa da 8eIa6eI ,em 23 de setembro de 1999.

Proposta de EIIWUI' Aditly, 82 Pl'1Iim de LeI N"16\7, DE 1m
(Do S,. Ronaldo V3.'lCO<ICCUco)

oCansm>o Nacional dccrál.

Art.I":~... aoProjOlodeLein·1.6179.de 1999,o_iaIo
--. rcnl.~ratuecOlbtclIoIlel\liata:

Capitulo V

"Art. 25" • Nu bociaI hidropüleu DlIdc forem inIlaIIdu u A,&Iciu deA_ !OI de
lIIc:ia, co oriIIIldoo da C<lbrnaça poIo UJO de _ Iúdricoo 10

..-iIllirIo dcau CIIlidadcI. lOado por elu omlC*lado e.l)lÜOIliO.."'-.. lei quo

....cIiooípliftor_.....-. devendo .... ropuadoi ANA:

1- 7,5 %(_ e meiopor~) de lICO<lIo ""'" a Lei FodotII 9433. Art. 22, laoiIo I~

fi';
U - u quo dcnm .... aplioIdu em _ bociaI hicIrosr'fic:u • quo

....... a de &lUIÇio dao APoiaa de Acua ou de Ilaoia, .... hooia_ de

...... plOIfIIllU pnp. e olIru incIuldco .... PIaDot de Ilol:u.- HldricQo, lIpCVVIIdcI
polao COIIlÍlA!I de Ilaoiaa HíclropjIlcu CXlIlCCdcnloa;"

JUSTIFICATIVA

114
PROJETO DE LII 11' ',"7, 121.

PROJETO DE LElN" 1.617m
(Do Poder Executivo) 116

EIIENDAADITIVA N" _

Rerunele-M os ~ 25 li 26 r-a lItigoa 26 8 27,
~, li incfUlHlllXJl lIOYO artigo 25 ao pnljeIo CClIl1 8 HgUinle
rwdIiçIo:

'2l5 - o Concelho NlICionIIl ..~ HfdrIcc» - CNRH•• 8 llIlIma
illllAncia adminlllrativa com lIUloridIIde 1*11 .... ou reformlIr
c:leclIOu da AlUI.
&Onico. No RegU8IIMII1lo prevlllo no artigo 20 de pre.Ile lei, llIIIo
~doa fonnlI, prazos li COft'IPel'IIcia lJ8I1I lPl-il8çIo ao
CNRH de~ conlnIu deciIIlM da /IHA'.

JUITII'JCATlVA

A~ lIIllII'Ida deIIin8-H • -*"Izar o arbllrio .... no ProjICo
de t.l, exlgIndo o pnlrII.IICiamIf fomlaI dei~ Comitt de Sac:la ou dei
CNRH, Impedindo o deIIIjo dei ElIICUlivD em ......-- de 6guaa em ftIvor
de QIIIPOI que ..ClIIlCllcláIlllTli 0ClIIIPIII doI81tl1mM HIchI6IrIooI.

~' em2!de MIImbro de 1999.

~'ü~CoeIho -
IUIICRmM OS ÚQemi

tÃ
-~""l..D f'\lC.,(I!O~A

(r' .~ yi~~ .L(c:l. H. .

;::t;;:l.

Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas - ANA, entidade
federal de coordenação e apoio do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
l«cursos Hldricos, e dá otlims

providências.

EMENDA ADmvA

Inclua-se o an. 25, ao capitulo V, com a seguinte redação:

"Art. 25. Nu baci.. hidrográficas onde furem instaladas as
Agências d. Bacia, os leCl1T>Os financeiros oriurrdos da cobrança pelo
UIO de r=nos hídricos, sefio a el.. transferidos mensalmente,
eooforme ContrIlO de Gestio."

JUSTIFICACÃO'

Confbrme a Lei Federal n" 9433. de janeiro de. 1997. a gestJo dos
recunos hldricos d~ ser descentralizada e contar com a participação do Poder
PIíbIico, dos usuirios e das comunidades, isto sá se dará através dos Com~ês, das
Agências de Bacia, tendo supone financeiro à cobrança pelo uso de recursos hidncos.

A cobrança Rio será vista como "mais um imposto" S~ de ·fato for um
illllnlmento de·gesdo inteiramente atrelada. um Plano de Recursos Hldricos para a
blICia hidrográfica, sendo arrecadada gerenciada e aplicada pela próprà regíio, a!nlvéx
du Ag6nciu de Bacia, que contará com a "",,icipação do Poder Público, dos usuários e
duociedllde.

S..sões, em 21 de Setembro de 1999.
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'ROJETO DE LEI NO 1.617""

117
EMENDA ADrnvA N"

Acreoccn!e-se o ortigo 25 do CapII1iIo V do PoojeIo do Lei rf 1.617""
~osdemais:

"Art. 25. Nas bol:ias hidrogrificas oodc fcm:m insIIIadas u~do_
00 RCIIIIOII financeiros oriUlldos <la c:obnI>ça pelo _ do ltClD» lúdricoI lido ...
lIaIIJferidol mensa!metUe, conforme Contrato de GestIo."

ftlOBTO DELU N."UI7 DE ""

EME.NDA.MODIFICA.TIVA. N."

JUSfIFlCATIVA

DHo 10 lIIl 26 do pnlÍIIO a.1IIO redaçIo:

Art. 26 • Ficam rwopdoI 01111•. 45 e <l6 da Lei •." 9.433 de, de j&IIIiro de
\997.

De confonnidade com a Lei n" 9.433. de jaDeiro de 1997, I II'IIID doi
lllCUISOI hldricos deverá ser dcoc:entraIizada e COlII:aT com I porticipoçlo do Poder PMlIíco,
doi Usuários e das ComUDidades, isto oi> se dali a1Iavés dos Comi1l:l du AFlciao do Ápa,
!l:Ildo !IIpOI1C filllllCCilO a coboança pelo uso do rec\llJOl hldrioos.

A cobnnça nJo será vista copIO "maiI lIIlI impootO" se do &to fór _
~ de llCIlJo intei_ atteblda I lIlII PllllO de Rcl:unoo H/dricoo 1*11...

hidrotráfiça, sendo anocadadI. JlCRIICiada e apIiçada pela própria resiIo ....
"Pias do Áf,IlIA, que conIará com a porticiJlllÇlD do Poder P6blico. doi UMrioI li ..

Sociec*IeCivil.

Sala das Sessiles, do-..btodo 1999.

JUSTIFICATIVA

oAniIO objetoda.--. Emenda alt... o ArtiJo \" da Lei n" 100\. de 13
de lllIIÇO de 1990. Tal alteraçio IiBJÚftc:a perda de reeoita pora EJtadoo "
MuaieipioI. e nIo JUjoita o ltlOr hidloolélrico 101 lI1OCIIIiJmOI li vaIcnI
rúenla • c:obnnç&~ UIO doi reeurIOI hidric:ol,~ que OI
~ia c u COIIIpeMaÇ6es .uw-. clíIlribuilIM já _ituiriam tal
~q, tratando o reftrido _ de modo die.-iado, em raIaçIo 101

cIIIIIlIi.ua*ioo

....J,.!. (à..«-< o·c. iU.O~

\.'i C'ê - !...(c>tç:R.. elo 'PHO~

PROJETO DE LEI N" 1.817, DE 19$\1

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO
118

DRNDA iii: PUNÁRlO AO 'ROJETO DE LEI N' 1.617, DE I""
(De ....or E_.tivo) 120

JJ!JTIFICA,T1vA

EMENDA MODIFICATIVA

DHo 10 incilO xm do An.3· do PL n" 1.617199," seguinte reda<;io:

Se I ANA dafboir por critiriol próprios cll'Ne·á neg.ndo o pIpel dos.
c-..c1e1bcia, que 110 o fónIIn do dtcldo lObre OI problemas da bacia.

<.jUS "OillpÔll sobre a criaçto da
Agência Nacional d!t Água. •
A'NA, entidade federal de
coordenação e ~ do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de ReculBOl
Hldricos. e dá outru
prol/id6nciQ",

"Art.7~ _ _.__•

I' xm- Ddl.lu,nrtk;;;'-;;C;;Üisd;U;.;i;=adol,
..1c.H~.de .~. d" _atiri.. por alentes público. o privadol. de

/
tWi.a • prutIr • l1li lriJtIplo dto roc...... hldrleo•• oonrormo ..tabeleeldo 110

..... de -.da JIIcInIráIka••_. mpecll"a flscalizaçio;"

O 8rt. 28 do Projeto paSM 8 vigorar com a aguInte /
I8dllÇlo: ,/

"Art. 26 Ficam revoglllÚOI! os altigos 31, 32, 45, 48 e ~;;.
lei ro" 9.433, de 8 de janeiro d~ 1997·.(t~R) /' .

sala dasseasoea. 22 de setembrO dlt 1999 Sala das Sessões, 23 de setembro de 1999.
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l-RELATÓRIO

o projeto de Lei n' 1.617, de 1999, ong;nario do Poder Executlvo, propõe a
criaçio da Agencia Nacional de Águas - ANA, entidade federal de coordenação e apoio do Sistema
Nacional de GerencIamento de Recursos Hídrico!;, e dá outras provldénclas.

A proposição encerra, como objetivo mtrinseco e não menos Importante, a
induçio à implementação dos instrumentos da PolítiCa NaclOnal de Recursos Hídricos e do Sistema
Nacional de GerencIamento de Recursos Hídnco.s. I1lstJtuIdos pela LeJ n~ 9 433. de 8 de janerro de

1997. ao Incluir entre as competêncIas da ANA tarci'as como a outorga de direltos de uso de

recursos hidricos de dommio da União, a Implantação e operação. do Sistema NaClOllAl de
Informações sobre Recursos Hidricos e prestar apoio acnação de comitês de baclas hidrognificas.

Ao encaminhar, por meio da Mensagem n" 1 270. de 1999, a proPOSiçãO ao
Congresso NaeJúnal, fê..lo o Senhor Presidente da Repúbhca nos termos do § J" do art. 64 da

Constituição, vale dLZer, com soltcltação de urgência na tramJtaÇáo da matéria.

o projeto foi dJS1nbUldo as Cormssões de Trabalho. Admmistração e
SelVlço Público; de Mmas e Energia, de Deresa do ConsumIdor, Meio Amb,ente e Minorias e de

Co_tul/;ão e Jt1Sllça e de Redação, nos termos dos arrs 24, 11 e 54 do Relllmento Interno,dií

Cimara dos Deputados e. por força deste mesmo regImento. esta submetIda à tramitação simultânea
nos referidos órgios técnicos.

Aberto o prazo regimental própno para a recepção de emendas. foram
oferecIdas pelos senhores parlamentares 120 propostas de alteração ao projeto origlOal. envolvendo
184 abordagens ao texto (ANEXO f). Tais iniclativas foram de autonA de 19 Senhores Deputados.
individualmente ou com apoIamentos (ANEXO Il).

Conforme seus objetJ.vos, as emendas podem ser agrupadas em 123

destInadas a pma alteraçio da redação eXIstente. 32 destmadas a supressão de dISpoSttIVOS e 29 corr
o propósito de introduzir novoS ordenamentos (ANEXO III). As emendas concentrararn~se err

alguns poucos dispositivos, pnncipalmente nos arts. 1', J', 14 e 22. O ANEXO IV espelha ta

usem'"

Na ComISSão de Trabalho, Admimstração e Seniço Público, cou!»nos a
relatoria da proposição. cumpnndo-nos. agora. emItir parecer quanto ao seu mérito.

n -VOTO DO RELATOR

A Agência NaCIOnal de Águas • ANA, cUJa criação é proPOSl1l pelo Poder
Executlvo na forma do projeto de lei em análise, apresenta uma sene de diferenças fundamentais

em relação às suas congêneres já em funcionamento. ~ diferenças devcm«,
fundamentalmente. ao fato de que o domimo do!> recursos hídricos. por força de disposÍ'tivos

COnstituCIOnaIS, edividido entre a União e 05 Estados. devendo eXIsttr. paral~lamente,dois sistemas

de gestão das água;. um federal e outto dtrigido pelos Estados e pela DIstnto Federal. Esses dois
SIstemas, apesar de adImmsnnnvamente mdependentes, têm de ser coerentes entre 51.

Essa dJVJsão do domimo das aguas c.ondicionou o estabelecimento da

Politica NaclOnal e do SLstema NaCIonal de Gerenctamento de Recursos Hídricos, pela Lei n" 9.433.
de 8 de Janeiro de 1997. Essa lei vem sendo. desde então. a IJnha mestra para o detalhamento do
arc;bouço mstttuclonal destmado ti genr os recursos humco5 brastleiros.

Outro ponto Importante e que a Agência· NaCIOnal 'e-- Á'guas 'não raii'
concessões para prestação de serviços publicas. como acontece com a ANEEL e com a ANATEL e

nem "venderá", por preços mlltonarios. autonzaçõcs para exploração de recursos naturais de RIfO:"
valor comercJal~' Como ocorre com a ANP. Sua função admmlstrabva básica será controlar, por

meto de outorgas de direito de uso, a alocação das aguas de donunio da União. O valor econômico
desses água; dependera Ih loca!tzaçáo do corpo hídrico e da equação quantidade, demanda e
qualtdade dos recursos hidncos nele dtspomvets.

A ANA sem, portanto. uma agênCIa gestora de um recurso natural - a àgua

- e 010 uma agênCIa reguladora da prestação de seTV1ços públicos. o que a diférencia
fundamentalmente das agênCIasJá instaladas para os setOres de eletncuiade e de telefonia.

Como órgão federal executor da POJítIca Nacional de Recursos Hidricos.

deve caber a ANA a função de coordenar a Implementação dessa pohtica sem, no entanto. invadir
as competênCIas dos demaiS componentes da Sistema NaCIOnal de Gerenciamento de Recursos

Hidncos e sem quebrar o pnnclpío descentrnhzador da gestão das âguas estabelecido pCla Lei nll

9433, de 1997

Assim, deve ter a ANA o papel de esbmular e prestar asSistência tecnica e

organizacional na criação e consolidação dos ComItês de Bacia Hidrográfica e seus braças
executivos, as agências de ãgua ou de bacias. e na orgaOlzação e atuação dos órgãos estaduais

8estores de recursos llidricos - seus congêneres nos estados e no Dtstrito Federal,

A evidência cada vez maior de conflitos de usos dos recursos hidricos em
virias parte do Brasil toma maIS que oportuna a iniciativa do Poder Executlvo de. finalmente. criar.
em sua e!tJUtUra administrativa, um órgão encarregado de gerir esses- recursos, efetivando

rnccanísmos como a outorga de direito de uso e a cobrança pelo uso dos recursos hidricos.

Essa providência será de inestimável valor em casos específicos, como o do
rio 510 Francisco. em que mos. como a imgação. conflítam com a expJoração do potencial

hidráulico e, mais fortemente. com a possível derivação de águas do rio pam outras bacias

hidrogràficas, Cabetá à ANA papel fundamental na definição das possibilidades e oportunIdades de

cada uso. dentro do interesse maior da SOCIedade. poIS. por meio do ststema de outorgas. terá ela

uma visão mais ampla das demandas e das dispombilidades de água em cada bacia hidrográfica

brasileira.

Outro ponto importante da cnação da ANA sem a existênc1a de um órgão

gestor dos recursos hídricos dewincclado de qualquer uso espeCIfico e. por esta razão. capaz de ser

imparcial na admini.tração das disponibilidades de água de nossas bacias hidrográficl15. Cabol

ressaltar que a vinculação a t1S(lS especificas sempre foi a tônica da gestão das ãgua; no Brasil desde
O iníeio da vif!1!:ncia do Código de Áf!lW, em 1934, e da criação do Departamento Nacional de
Águas o Enoraia Elétrica que, apesar das relevantes serviços presta<los il Nação, sempre tevo uma

viJIo voltada para o aproveitamento das potenciaís hidrelétncos

o texto enviado pelo Poder executivo. sob nosso ponto de V1sta, atende

ruoavelmettU: .. necessidades da KOStIo do. recursos lúdricos brasileiras. De um modo geral estil,

também, de acordo com as princípios da Politica Nacional de Recursos Hídricos eStllbelecida Pela
Lei n" 9.433, do S de janeiro de 1997. No entanro, analisando del1llhorlameme a texto, comparando

Ocom o estabelecido na Lei nO 9.~33. levando em conta o que foi debando na audiência pública

coojunta promovida pelas tres comiSSÕeS de mérito e tendo em vista o conteado da maioria das

ceuto e vinte emendas apresentadas~ concluimos que uma serie de aperfeiçoamentos' sãc

lIeCOSSários.

Por esta razio, elaboramos uma proposta de substitutivo. com os seguinte'

ofeitos no conteúdo do projeto.

I - mtrodução de um novo Capitulo I, que discnmina o olijetivo do projeto,
limitando seu alcance e. inclUSive. atendendo ao que dispõe a Lei Complementar nO 95. de 28 de

fevereIrO de 1998. que estabelece nonnas para elaboração de textos legats;

2 - definição clara, logo no iniCIO do texto. de que é competência do

Conselho Nacional de Recursos Hidricos formular a Politica Nacional de Recursos Hídricos,
promovçndo a articulação dos planejamentos nacIOnal, regional e esta<luais, elaborados pelas

entidades que integram o Sistema NacIonal de Recursos Hídricos;

3 - definição da campo de eompetêncías da Agência Nacional de Áf!lIAS,
nio deixando dUvidas quanto ao seu papel de órgão encarregado de implementar, na esfera federal,

a Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de
Recursos Hidricos, não lhe cabendo formular poUticas, mas apenas executá-las;

4 - explicitação de que a ANA obedecerá aos fundamentos, objetivas,
diretnUs e 1Ostrumentos da PaUtica Nacional de RecUISOs I1idricos, arnculancJ.o..se com 05 órgios e
entIdades públicas e privadas mtegrantes do Sistema NaclonaJ de Recursos Hídricos;

5 - apnmoramento da redação e reordenamento lógico das competências da
ANA. de forma a torná~las coerentes com o que prevê a Lei n" 9.433. de 8 de janeiro de 1997. e
com a divisão const~~cional do domínio dos recursos hídricos, InclUSIve retirando a funçio de

Secretana Execllli;;;"do Conselho NaCIOnal de Recursos Hídricos, evitando, assim, a Inversão~
p~péis quanto á formulação das politicas fedems de recursos hidricos; \\\

6 - tntrodução de algumas regras básicas para a outorga de díreíto de uso de

recursos hídncos. pois esta sert a parte mais visível da atuação da ANA junto à socíedade e é tarefa
primeira no controle da demanda e da dispombilidade desses recursos~

7 - alleração da art. 22 da Lei n6 9.433, de 1999, fazendo com que os
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da àgua sejam aplicados na bacia hidrográfica em

foram gerados, retirando do texto a palavra "prioritariamente",

A definição clara das competências e dos limites de atuaÇão da ANA,

respeitando a estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, implicou, por
outro lado, em ajustes de redação e de conteúdo ao longo de todo o texto.

Faltam. no texto, algumas definições básicas quanto a procedimentos

administn\tIvos na outorga de direltos de uso de recursos hídricos. sem as quais a ANA terá
dificuldades de atuar efetivamente, Essas definições constam do Projeto de Lei n' 1.616, de 1999,

que regulamenta a LeÍ n° 9.433, tambêm originário do Poder Executivo e em trarnitaçio ordinária.
Introduzimos, asSIm, no texto, três artigos que disciplinam questões básicas coma prazos de

validade de outorgas, outorgas preventivas de USO de recurso. bldricos e declaração de
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di.,.. ilidIde hidrica. Ela~ 'C'IiIMi i..-s dtcamt\teo de~ passível demo<a ..
lrIÚIÇIO do PL 1.616199. cujo --.leIo é maiI CGlft1lIexo e polmico do que o do projeto em
IIliIÍIC.

As rqraspua llIIlorp de reeursos hídricos da Unilo sIo fundImenlais ....
que I ANA se lInne _ ÕfIIO cóonIeMdor da pslIo desses n:cunos. Sem esw lqItS nIo
M\oeri ...... resolver tlIIlf\ilcI e dúYidII, JlIÍ1lCÍJlIlmmte 110 qllC toei. às contessl5es de scMços
públicoo que ruem Il1O da ípa, CCllllO _ bQico e aproveilameNo de poWlIlCiais

hi4rnlicot.

QuallIo 10 Il1O de poIOIlCiais hidláulicos, vimos como límdImenlII
irnroduzir o conceilO de decIiraçIo de disponibilidade hidric:a. I qual serà requenda, pelaA~I
~ de EneTJia Elélrica - AN'EEl.•• ANA, _ de licitar ou lutoriDr!lOVOII~

hidrelétricos. Essa \lfIWidiIlcia eviIará COlIfli1oo de lIIOI envolvendo ínvestimenlOl vul101oS, cuja
perda seria_daaoA.... _sociedlde.

A e.iFnci~ declaraçlo de disponibilidade hidrica antes de licitar a
~ ou lIIlOIizar lIOYlI hichlitricu. cabe ressaltar.s~ o maís poderoso USllÍfÍoP
_ hidrícoI do BruiL lIIl _ f\aI!lcáIoI e orpníDcionoI, ... /qIo zes10r das .......

lllIIIpeIldo a tndiçIo de explacw;Iodol~hidrWicos ílftCllUdo OI demais _.

e- ji~ ririoI _ ajllllCS foram colocados !lO texlo, """

pane cWes illIpíIMoI nu YIÜOMIIUIIIlllII da __ pelos lCllhores DopuIIdoI,
daa quIis~ a .......... &IobaI par .epnoe_ do PInido dos

TnIIIIllIdInI.....par~ do FV, l'M, m.PPSe PcdoB.

~ ...... I~e IlIIniIIc:oovivIncia desfnIIIda CClIII OI

~ daa daIlIais eo.iIIll&I -IIJIdu da pro&rir JlIfICOfq_ ... mérilII do JlIOit*>, o
que penúIiu _ daoiIIo lIliftcIda IIIIpIiII da .....

Dedaa _ ~ 1IISIi.......,. \lIlIIO YClO pela apIIWIÇIo.

~ IIIlMri1o. cio l'nl;elD da Lei rf 1.617. da 1999... famIa do soàtitulivo lIIlOXO. V_
poIa...~ ao Milo. dai....da." 12, 13. 19.20.23,32.34.35.36.37.39.40.41

~~••~~••~~~~~~~n~~~.~~a.K"
... 17. U• .,. to. !lI. n. M. 9'. N; 9t. 100, 101. Io:z. 103, 104. 105. 106. 107. 101, 109. 110
111. 112, 113. 114. m. 11' • 117. V.... pela ÇIlIYIÇIo puQI1. na fOllll& do SlIIloIilutív<

.......--.....1.2.3.4.5.6.7.1.9. 10,11.14,15.16.17.11,21.21,29,30,31.33,
31,43.46.47.41,49,51.53.62. 63. 65, 67, 61, 69. 70.73. 76. 71. 92, 96. 97. na, n9 e 120.V_"..-açIo iMIpaI daa cmeadu de n" 22. 24, 25. 26. 27 e 77. inccrpondu ... texlO

do ..........

DIIda allllllle q\IIIIlidIde de emendas, ClCJIIIiDmClI o quodro do ANEXO
V. o.-a ....a WiIllIIiDçiodo~ dado acada.- dalu,~Fn-ICI'
_111 :,. o ...-~.brjavislao . debo&pone dasomendu na
........._ JlIOlIDI?Ida MoIi1ulivo.

ItII&'Rt1lTIVOIIO HL\TOa AO .ItOJETO DE LEIN" 1.617, DE 1999

D~ loIwc Q criaç40 da AgbtcíQ NQCÍI)IfQ/ di
lir- . ANA. 'llIít1atk /MIuaI di ilPlpl_tJÇilD da

- PollticIJ NQC/iHtQJ do 1àcumJI Hldric<Js • di coordawtçiIo
do suu- NQCÍI)IfQ/ de au-_o de Jlo<:vrIo&

Hidrlcm, .dd .........",.,.,idiltClQS,

Art. I" EaII !ai cria a APia NIIC*-' de Á.... - ANA. emidode
..... .". l'IÇfll) da l'oIkica~ de a.e-~ • de c:oordIIIo;Io do

~ I-..a da GIna:i....a de~ Hiclricat, aIlbeIecaado rqras p1n I 
....__-.uniMlin._r-sda_

CAfÍl1JLOn
De CrioIçh, NltlIraa Jarfclloa eCo.pethelu da

Alheia Nacloaal d. Ápu - ANA

AIt. r CllftIpete 10 à>mclho Nacional de Recursos Hídricos pmmover a
uIicuIaçIo doi plaMjImeIItOS _ionaI. rqiOlllis e ostaduais elaborados pel.. entidades qllC

intepul O SiJoema NII:íoIlII de Germciamento de Recurso< Hídri_ e formular a Política
Nacionalde~ Hidricos, _termos da Lei n"9.433. de Sdejanciro de 1997.

AIt. 3" Fica criada a Apia NlCionsl de Águas - ANA, aUlll"quÍl sob
reJime~. com &IllOIlCIllia IIllIIinistraliva e financcita. vinculada ... MiniSlério do Meio
Ambi...., COlIl a finalidade de ifIIpIemenlar. em sua esfera e atribuições. a Politica NlCi_1~
Rec1InM~• COClfIIIIIII' o deKavolvímcnto do Sistema Nacional de Gerenciamento de
ReeurIoI Hldricoo.

J'adtrafci ÍIIliCO. A ANA teri sede c foro !lO DistrilO Fcdcral. podendo
ínslalar llIiidades adnIíllislrIIiv~

AIt. 4" A llUIÇiO da ANA obedecerá 101 fundamCl1lOl, objetivos,
dirnius e~ da PoIItíc:a Nacional- de Recurso$ Hidricos c serà desenvolvida em
articIlIaçIo _ iqIoI e entidaIIes pú\lIicas • privadas i~.do SislmIa Nacional de

Ger~ daRacono& Hldricoo. ca1leftdo.lhe:
1-JlIIlIn'itionIr. COIlIIOlar e avaliar as ações c atividades decorrenles do

~~da JqisIIÇ60 fadenJ~ 101 recursos hl<kico5;
D - diIciplillor. em ....... nom\llivo. a implementaçlo. a

opencioMIiaçJo, o COlIIroIe • a avaIiaçIo dos illllrUmenlol da Política NlICional de RCCIIrSOS
HIdricoI;

lU·~... esfera fedem. a etabo<açio dos planos de teClIl10I

hldricol e lUI*viIiO-_ illlplomentaçio;

IV --.ar. por íntermédio de &IIIOrizaçio. o direilO de uso de n:cursos
hldricos IJII corpca da ípada dooninio da UniIo. obIefvado o dispostD ,.,. an1101 'o, 6" e 7';

V·1iIeIIiJar os _ de recursos hldricos llOI corpos de áaua de doIlIinio
ela Unilo;

VI • alabQnr ..... tIali_ pua subIidiar a definiçIo, pelo Coaoelho
NIllioMI da Hldricoo. dos wIora a serem c:obndos pelo uso de recwsos hídricos de
doariIlio da UaiIo, _ ... e q.-illlivoa SUJOridos pelos Comio& de Bacia

HidnlJfllllc:a, lI1b-.doiftc:íloVl doart. 31 da Lei n" 9.433. de 1997;

Vll- CSlÍrIlUIar e apoiar as íNciaIi... voltadas pom a criaçIo de Comi?&
de Bacia HidrocriflCl;

Vlll - implenlencar. em aniculaçIo com OS Comitis de Bacia
Hidropi/ica, a coInnça pelo llIO de recIIIIOI hidricoI de dominio da Uniio;

IX - urecadar. diwibuir c aplicar .....itas auferidas par ínlormOdio da
cobrança pelo \ISO de rtClII$OS hídricos de dominio da Unílo, na forma do dispostD no artillO 22
da Lei n"9.433.de.ldejuleito de 1997;

X -~ e pIllIllClYer ações destinadls a prevenir ou rni~ os
cfeilOS de secas c inunclaç6es, no imbilo do Sitlem& Nacional de <mrenciarncnto de Recursos
Hídricos. em Irlicula;lo com o órJio CCIIlIII do Sitlem& Nacional ci. Defesa Civil. em apoio~
Estados • Mllllicipias; ~

XI • promover a .Iaboraçlo de estudos para subsidiar a aplicaçio de
n:cursos filllllCCim da UniIo em oil<u e serviços de repdarizaçio de cursos de ÍJIII, de
aIocaçIo e distribuiçlo de "sua. e de COIllI'OIc da poluiçlo hídrica, em consoninci. com o
es1lbclecído nos planos de rocursos hídricos; I

XII - definir c fiscalizar as~ de operaçIo de reservatórios por

apmes públicos c privados, viSlllllo a pnntír o Il1O m~p1o dos recursos hídricos. confonnc
es1lbc1ecido nos planos de recursos hídricos dai respccti~Ncw hidrosrificas;

XIII - promover a coordenaçIo das atividades desenvolvidas no imbilo
da rede hidrometeorokis llICioIlII, em articuIaçIo com Óf8IoS • entidades públicas ou privadas
qIIC ainteJWll. ou que dela sejam US1Iiriu:

XIV • cqanizar, .mpluUr e Frir o Sistema Nacional de lnfonnaç6es

sobre Rceursos Hídricos:
XV • CSlimulat a peoquisa • a capacitaçio de n:cursos humanos para a

pslIo de n:cursos hidricos:
XVI • prcstIt apoio _ Estados na criaçIo de óf8los gestores de n:clllSOl

hldricos:
xvn - prcstIt apoio lêcnico. adrninisttllivo e financeiro ID Coooelho

Nacional de Recursos Hidricos:

XVlU - PfOIlOl' 10 Coaselho Nocíonal de Recursos Hidricos o
es1abelecímenlo de IlICC1lIÍvos, Inclusive filllllCCÍfOI. " conaervaçIo qualíllliva c quantillliva de
recursos hidricos.
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§ l' Na execução das competêncllS a que se refere o inciso fi deite

lrtlgo, serio conslderado5, n", =s de bacias hidrogriticas compartilhadas com outros paiJes,
os respectIVOS acordos e trlIIIdos.

§ 2" As ações a que se refere o inciso X deite artigo, quando envolverem
a aplicação de raclolll1ltlentos preventivos, somente poderio ser pimíuividas mediante a

observância de critérios asirem 'difinidos em decreto do Presidente da RepUbliéa.

§ 3' Para os fins do disposto no inciso XU deste artigo, a definiçio das

condições de operação de reservatónos de aprovettamcnto~ hidrelétricos será efetuada~

artIculação com o Operador Nacional do Sistema Elétnco - ONS. ~

§ 4' A ANA poderá delegar ou atnlllúr a agências de água ou de bacia

hidrográfica a execução de atividades de S\1ll competência, nos tennos do In. 44 da Lei n' 9.433,

de 8 de janeiro de 1997, e demais dispositivos legats aplicáveis.

§.S' Na inexistência de agências de água ou de ~1lS hidrográficas, a

ANA podeni delegar a órglos ou entidades públicas federais, estaduais e do Distrito Federal, ou
atribuir a organizações sociais civis de interesse público, por prazo determinado, a execução de
atividades de sua com~ncia, nos tennos da legislaçio em vigor.

Art. S' Nas outorps de direito de uso de recUI1OS,hidricqs de domiJÚo da
UJÚia, serão respeitados os seguintes lill)ites de prazos,. contados da data de publicaçio dos

respectivos atos administrativos de autorização:

I -até dois anos, j'loÍa 'iJÚcio da implantaçio do empreendimento·objeto
da outorga;.

11 '- lIré seis anos" 'patll colIClusio da implantaÇia do empreendimento

projetado;
m- alê trinta e cinco 1llOS, ptIIl vigência da outorga de direito de uso.

§ l' Os prazos de vigência das outorgas de direilo de uso de recursos
hídricos serio fixado. em função da natureza e do porte do empreendimento, levando-se em

consideraçio, quando for o caso, o período de lelomo do investimento,

§ 2' Os pruos a que se referem os incisos I e 11 poderio ser ampliados,

quando o pane e a importància social" econômica do empreendimento o jUStifiW, ouYid<>' o

COllselho Nacional de Recursos Hídricos.

i 3' O pruo de que trata o illCiso mpodert ser pror;.,éado, pela ÀNA,
te1peitando-se as priorillodeS estabelecidas nos PlIllOS de RecUI10S Hidri~.

§ 48
• As outorgas de direi~o de uso de recUrsos hídricos para

concessionárias e autoriZadas de serviços públicos vigórariío por prnzos coincidentes com os dos

correspoodeutes contritos de concessão ou atos administtativos de autorizaçio.

Art. 6' A ANA poderá emitir outorgas prevenlivas de uso de recursOs
hídricos, com a finolídade de declarar a disponibilidade de ãgua patll os usos requeri~
observado o disposto no art. 13 da lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 10 A outorga preventiva não confere direi,to de uso de recursos hidricos

e se destina a reservar a vazio passivel de: outorga, possibilitando, ·aos· ínvestidores, o

planejamento de empreendímcntos que necessitQT1__d~sses recursos

§ 2' O prazo de vaJidad~ da outorga prevenl1va será fixado levando-seem
conta a complexidade do planejamento do empreendimento. limnando--se ao máximo de um ano,

findo o qual será considerado o dispoSIO nos incisos'I e 11 do lrtlgo anterior....

Art. "]O, Para efeito de licitar~ ~.~~essicr·cnf ~utonzar o uso de potencial
de energia hídráulica em corpo de água de dominio da União. a Agência Nacional de Energia·

Elmca - ANEEL deverá.promover, junlo i1 ANA, a prêvla obtençi!> de dcclaraçio de reserva de
disponibilidade hídrica.

§ I' Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de

dominio,dos Estados ou,do Distrito Federal, a <ie<:laração de reserva,de disponibilidade hídrica

será obtida em lrtlculaçio com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos.

§,,,~' A declaraçio de "eserva de, disponibilidade hidrica será,
trlnSfc~ automaticamente, pelo respectivo poder outorgante. em outorga de díreíro~ uso de

recursos hidricos à instilUiçio ou empresa que receber da ANEEL a concesslio ou a autorizaçia
de uso do poteneial de energia hidráulica.

§ 3' A declaração de reserva de dispontbilidade hídrica obedecerá lO

disposto no In. 13 da lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e será fornecida em pruos a serem

, regulamentados por decreto do Presidento da República.

CAl'truwm
D.a E.trutura O.pnica da Agência Nacional de Apas - ANA

Art. g' A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada composta por

CInco membros, nomeados pelo Presidente da Repúblicà, com' rriandatos nio eoíncident~

quatro anos. admitida uma única recondução consecutiva. e contará com \Una procuradoria. \ \ \.!:
§ J' O Diretor-Presidente da ANA será escolhido pelo Presidente da

República entre OS membros da Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro anos ou
pelo prazo que restar de seu mandato.

.§ 2' Em caso de vaga no curso do mandato, este .erá eomplewlo por '

sucessor investido na f~~& ~evista no CQput~ que o exerc~ri Pel~ ~~ rem~nte.

Art. 9" A exoneração imotivada de dirigentes da ANA só poderá ocorrer
nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ l' Após o'prazo a que se refere.o., OS dirigenles da ANA SQnlcotc

perderio o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial 1Ilnsitada em julpdo,
ou de decisio definitiva em prIICCSso administrativo disciplinar.

§ 2' s.in prejuízo do que ~~in ~ ieÍislaç~ penal, e relativa ~
puniçio de atos de improbidade l<ImiJÚStrativa no selVlço pllblieo, sdrá' c:.~ da~ do
mandato a inobservincía, 1"" 9~quer, um dos dirigemes da AN~ .dos deveres e proIbições
ineientes lO'cargo que ocupa.

§ 3' Para os fins do disposto no.llar~grafo aIlICrior,cabe 10 MiJÚStrO de
Estado,do Meio Ambiente instaurar o processo adntinistralivo disciplinar:.que ",rá condU2idQ por
~~ &Ompetindo ..,Presldeme da RepVDli';" delermilllJ' o &rastamenlo preVentivo,
quando for o caso, e proferir o julgamento. .

Art. 10. Aos dirigentes da ANA ~ v.edadoo ,e~ercicio de qualquer outra .
atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção politico-partidíriL

§ I'Évedado aos dirigentes da ANA.,conforme dispuser o seu reJllIIlenl<
lutefno, ter interesse ~.~ "indireto em empresa relKi~~~ çom o Sistema Nacional dt
~ia'mento de ROc1lr1Ol~. ' ,

§ 2" Av~ de que trila o cQput nio seap\ica'lÓS'clSOS de atívidádes
profissionais decolTentes de vinculos COlltllItuais mantidos eom entidades públicas ou privadas de
ensmo e pesquisa.

Art. 11. Compete á Diretoria Colegiada: ~

I - exercer a adntinistraçio da ANA; .

11 - editar normas sobre matérias de competência da ANA;
m- aprovar o regimento interno da ANA, a organi>açio, a estrutura e o

ãmbito decisório de cada diretoria;

IV - cumprir e faw cumprir as,normas relativas lO Sisrcna Nacional de
Gerenciamento d. Recursos Hídri~;' " .' , . ' . , "

V - ~Inar e decidir sobre pedidos de outorga do direitos de uso de
recursos hídricos dejonúÍÍio da Uniia;

. Vl- elaborar e di.vulgar relatório. sobre as atividades da ANA;

VIl - encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA lOS órgios
competentes;

VIII • decidir Pela venda, cessão ou aluguel de bens intesm'tes do
patrimôJÚo da ANA; e

IX - conhecer e julgar pedidos de recoosideraçio de decisões de
componentes da Diretoria da ANA.

§ l' A Diretoria deliberaIt por n1110ria simples de votos, e se reuJÚrá com
a presença de, pelo menos, três diretOteS, entre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal,

§ 2" As decisões relaciC<iadas com as compet!neias institucilltllis da
ANA, previstas no art. 3', seria tomadas de forma colegiada.

Art. 12. Compete ao Direfur-Preoídente:

I - exercer a representaçio legal da ANA;
11 • presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;



59370 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

ftmç6es de confillllça;

m-cUlIIprir e ftlZer cumprir as deciroe. dll DirelOTia CoIegildll;
IV • decIdir ad referendum da Diretoria Colegiadll as questões de

v -decidir, em= de empate, MS deliberoções dllDi-naColezit,da;
VI • ncmear e eXonem servidores, provendo os eargcs em eomissic e as

\l. cento e CInqüenta funções de confiança denominadas Funçlles
Comissionadas de Recursos Hídricos - FCRH, sendo: trinta FCRH • V, no valor unitário de RS

1.170,00 (mil cenro e setenta reais); quarenta FCRH· IV. no valor unlririO de RS 855,00

(oitoccnte. e clnqilenta e cinco ruIS); trinta FCRH - m, no valor unitório de R$ 515,00

(quinhentos e qwnze reaIS): \'Inte FCRH • li, no valor únitário de RS 454,00(q~ e

cinqüenta e quatro reais); e trinta FCRH-I, no valor umWio de RS 402,00 (quatrocentos e~
reals). ~ ~

VIl - admitir, requisitar e demItir servidores, preenchendo os empregos

públicos;
VIII - encammMr ao Conselho Nacional de Recurnos Hidricos "t

relatórios elaborados pela Diretória ColegIadll e dem",s assuntos de competência daquel\

Conselho;
X .. assinar contratos e convêIÚos c ordenar despesas; e
XI - exercer o poder diSCIplinar, nos termos da legisl~ em vigor.

An. 13. Compete à Procuradoria da M<A., que se vincula à Advoer.cia
Gcral da Uníio para fins de orientllÇio normativa e supervisão técnica:

I • representar judicialmente a ANA. com prerrogatívas processuais de

FtlZendll Pública;

n· representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de
direçio, inclusive apás a cessaçio do respectivo excrcicio. com referência a atos praticados em

decorrência de suas atribuições legais ou institucionais, adotando, i""lusive, as medidas judiciais
cabíveis, em nome e em defesa dos representados;

m - apuru a liquidez e certeza de créditós, de qualquer natureza,

inerentes às atividlldes dll ANA., inscrevendo-os em divida ativa, para fins de cobmnça amigável
oujudicíal~ c

IV • exccutar as atividades de consultaria e de as5eS$Oramento jurídicos.

CAPiTuLo IV
Del Servidores da ANA

Art. 14. A ANA constituir... no prazo de trinta e seis m.... a contar dll

data de pubJí~ desta lei, o seu quadro próprio de peucal, por meio dll realizaçio de eoneuno
público de provas. ou de provas e tltuJOI, ou da redillribuiçlo de servidores de órgios e entidades
da admmjstraçào federal direta, aUW'quica ou f\IndIcional.

§ l' NOI termos do inciso IX do In. 37 da COIIJIituiçlo, fica a ANA
autorizada a efetuar contrataçio temporiria, por prazo nio excedente a trinta e seis m_, do

pessoal técnico impoescindivel ao exercicio de suas atribuições instilUCionais.

§ 2' Para os fins do disposto no parágrafo anterior, sio consideradas
necessidades lemponirías de excepcional interesse público as atlvidades relativas •
implementação, ao acompanhamento e à ava1ilÇio de projetos epropmas de caró!er fi~co

na rrea de recurnos hidricos, imprescindíveIS il ímplantação e àa~ da ANA. \~\

Ar!. 15. A ANA poderá requisitar, com ônus, servidores de órgãos e
entidades integrantes dll administração pública fedem! direta, autárquica e funcional, quaisquer
que sejam as atribuições a serem exercidas.

§ 10 As requisições para exercício na ANA, sem cargo em comissão ou
funçio de confiBnÇa., neMn ~utorindM pelo prazo miximo de vinte e quatTD meses, tomado da

instalação da auttrquia.

§ 2° Transeotrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, somente
serão cedidos para a ANA servidores por ela requisitados para o exercício de cargos em

comissão.

§ 3' Durante os primeiros trinta e seIS meses subseqüentes li instal~da

ANA., as requisições de que trata o caput deste artigo, com a prévia manifestaçio dos Ministros
de Estado do Meio Ambiente e dG Planejamento, Orçamento e Gestln, seria inecusáveis e de
pronto atendimento.

§ 4° Quando a """,;io implicar redução da remunemçio do
servidor requisitado. fica a ANA autorizada a complementa-Ia até atingir o valor percebido no
Órgão ou na entidade de origem.

Art. 16. FlcalO criados, com a finalidade de integIOr a estrutura da ANA:
I· quuenta e nove cargos em comissão. sendo cinco cargos de Natureza

Especial, no valor unitário de RS 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), e qlWCnta e quatro

cargos do Grupo Direçio e Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuidos: nove DAS
101.5; cinco DAS 102.5; dezessete DAS 101;4; um DAS 102.4; oiro DAS 101.3; dois DAS
101.2; e dois DAS 102.1;

§ 1° O servidor investido em FCRH exercerá atribuições de

asse<somnento e coordenação técnica e perceberà remuneraçio correspondente ao CIfllO efeúvo
ou emprego permanente, acrescida do valor da função pera a qual tiver sido designado.

§ 2" A desigoaçio para função de assessoramento de que troa este art!1IO
nio pode ser acumulada com a designação ou nomeaçio para qualquer outra forma de

comissionamentó, eeS5lllldo o seu pagamento durante as situações de afastamento do servidor,

inclusive aquelas considemdas de efeúvo exercicio, ressalvados os penados a que se referem os
inci.as I, IV, VI e VIll e alineos "a" e "e" do inciso X do art. 102 da Lei n' 8.112, de 1\ de
dezembro de Im, e no an. 471 dll Consolidação das Leis dos Trabalho, aprovadll pelo Decreto
Lei n' 5.452, de 1° de maio de 1943.

§ 3° A Diretoria Colegiadll da ANA podem dispor sobre aal~ de
qUlllltltativos e a distribuição das FCRH dentro da estrutura orgarnzacional da autarquill.
observados os niveis hierárquicos, os valores da retribuição correspondeote e os respectivos
custos globais.

§ 4° Nos pnmciros trinta e seis ~eses seguintes à inst1lação da ANA, t

FCRH poderà ser ocupada por servidores ou empregados requisl\ados na forma do llItJgt

anterio:,.

CAPITUWV
Do PatrimôDio e das Receitas

Ar!. 17. Constituem patrimônio da ANA os bens e direitOS de SL

propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou Incorporar.

An. 18. Constituem receitas dll ANA:
I - os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotaç<5

consigrwlas no Orçamenro Geral da Uniio, créditos especiais, créditos adicionai.
tmlSferências • repasses que lhe forem conferidos;

11 - os recurnos ÓfCOrrentes dll cobrança pelo uso de água de e'cq:
hidrieos de dominio dll Uniio, r""JlCltando;se as formas e os limites de aplll:açfio previstos no ,
22 dll Lei n'9.433, de 8 de janeiro del997; \

\1'

lIl· os recursos provenientes de convcnios, acordos ou contrISOI

celebrados com entidades. organismos ou empresas nacionais ou internacionais;

IV • as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe fcmn
destinados;

v - o prnduto dll venda de publicações, J.-riAI léeDico, cIodoo •
informações. mcluSlve para fins de licitação pública, de emolumentos administrlliVO$ e de 1IXU

de inscrições em concursos:

VI - retribuição por serviço. de quaisquer natlnu preSlIdos a lCIl:CitoI;
VII • o produto resultante da arrecadaçio de multas aplicadas ClII

decorrência de ações de fiscalização de que tratam os ano. 49 e 50 da Lei nO 9.433, de 1997;

VIII - os valores apurados com I vendll ou aluguel de bens móYeis •
imóveis de sua propnedllde:

IX - o produto da ahenação de bens, objetos e Íl1ItruIIlCIItO utiJiJadol
para a pri.tlca de infu.ções, assim como do patnmônio dos infratores, apreendidos em decon!ncia
do exercicio do poder de polícia e IncOrporados ao patrimônio da aUl&fqUÍl, __ de
decisio judicial: e

X - os recursos decorrentes dll cobrar.ça de emol~

administrativos.

An. 19. As receitas provenientes da col!<Inça pelo UIO de _
hidricos de dominio da União serio mlllltidas â disposição da ANA, PIl Conta Única do TCIOUID
Naeional, enqUllllto nio forem destinadas para as respectivas programações.

§ 1° A ANA manterà registres que penniwn correIIcionar U lellIÍlII

com li!' bacias hidrográficas em que foram geOldas, com o objeúvo de cumprir O0I!IIlIIecicI0 llIl
an. 22 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
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§ 2° As dispombilidades de que trata o CDpu1 deste artigo podeIID ser
mantidas em aplicações financo"as. na fonna regulamentada pelo Ministério da Fazenda.

§ 3° A fixação das dotações otÇIJIIentárias da ANA lU1 Lei 0rçamenWi&
Anual • sua programação orçam.ntária • financ.ira da cxccuçlo não sofrer!o limites nos ....;

valores. para movlm.ntação ••mpenho. \ \

CAl'ÍTULO VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 20. Na primeira gestão da ANA, um diretor terá mandato de três
anos, dois diretores terão mandatns da quatro anos e dois diretores t.rão mandatos d. cinco anos.
para implementar o sistema de mandatos não coincidentes.

Art. 21.. Fica o Poder Executlvo autorizado a:
I - transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial. direitos e

receítas do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da
autarquia;

1I~ remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério
do Meio Ambiente para atender ás despesas de estruturação e manutenção da ANA. utilizando.
como teCUl!Os, as do~.. orçamentárias destiuadas ás atividades fins e administrativas;
observados os mesmos subprojctos. subatividades e grupos de despesas previstos na Lei
Orçamentária .m vigor.

Art. :!:!. A Consulrona Jurídica do Ministéno do Meio Ambiente e a
Advocacia-Geral da União prestario il ANA. no âmbito de suas competências. a asslsténc13
Jurldica necessária, ati: que s.Ja proVIdo o cargo de ProcUIador da autarqwa.

Art. 23. O Poder Executtvo Impl.m.ntará a d.scentralização das
atividades de operação e manutençio de reservatõnos, canais e adutoras de domínio da União,

excetuada a infra-estrutura componente do Sistema Int.rllgado Brasil.iro, operado pelo Operador
Naciollll do Sistema Elétnco - ONS.

Panigrafo únICO. Cabcni à ANA a coord.nação e a supervisão do

pmceuo da descentralização de que traia .ste artigo.

Art. 24. O Poder Executivo. no prazo de nov.nta dias. contado. a parti,

da data de poblicaçio dasta lei. por melO de decrCto do Pr.sldente da R.publica. .stabel.c.rá ,
C5ttuturl1 regimental da ANA. der.munando sua instalação.

Art. ~5. A ANA promov.ni a r.alização d. concurso pubhco par,
preenchimento das vagas .xfentes no seu quadro d. pessoal.

Art. 26. O··art 1° da·Lei n' 8.DDI. d. 13 de março d. 1990, passa.
vigorar com a seguinte rcdaçio:

"Art.l' ; .

I - quarenta. cinco por cento aos Estados;
II • quarentae cinco por cento aos Municipios;
m- sete por cento ao Ministério do Meio Ambiente;
IV· doi. por cento ao Ministério de Minas e Energia;
V • um por cento ao Ministério da Ci!ncia. Tecnologia.

§ 4' M cotas destinadas aos Ministério. do Meio Ambiente. de Minas •
En.rgia rcprescn1atn a cobtança pelo uso da rcc=os hidri= nos aproveitamentos d. potenciais
da energIa hidráulica.

§ s'Da cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente:
I - quatro décimos por cento serão aplicados na .Iabomçio da Política

Nacional de Recursos Hidricos;
Il- seis inteiros e seis décimos por cento seriO aplicados, por intennédio

da Ag~ncia NaciOlll1 da Águas, na implem.mação da Política Nacional de R.cursos Hídricos.
do Sistema Nacional de G.r.nciamento de Recurso. Hidricos.

§ 6' Da cota destinada ao Ministério de Minas e En.rgia:
I - um por cento será aplicado em estudos d. inventário de recursos

hidri= e em outros serviços r.lacionados ao aprov.itamento da .nergia hidniulica;
II - um por cento será aplicado. por intermédio da Agência Nacional da

Energia EIl!lcidi"" ANEEL, na administraçlo da rede hidrometcorológica de interesse do setor

eIílrico." (NR)

Art. 27. A ANEEL promov.rá, no prazo d. noventa dias. ajuste no
calculo da compensação financcim e dos "royalties" de que trata o art. 26, adotando como

referenciais 05 valores de venda de energia prabcados no día anterior ao da. publicação desta .Lei.

Art. ~8. O art. 33 da Lei n' 9433, d. 8 de jan."o d. 1997. passa •
"1gorar com a seguinte redação:

Hidricos: ::::~:::i:~:::~::~:o:·renci~d. Recursos

II- a Agência Nacional de Águas;

m - os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados • do Distrito
Federal;

IV - os Comitês de Bacia Hidrosm'ica;
V - OI érpos doi poderes pUblicos federal, estaduais, do Distrito F.d.ral

• municipais cujas competências se relaciODClll com a gestão de recutWS hídricos;
Vl- as Agências de Água." (NR)

Ar!. 29. O art 3S da L.i n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997. passa a
vigorar com a seguiute redação do inciso IX. acrescido do inciso XI:

"Art. 35 .

IX - acompanhar a cxccuçlo • aprovar o Plano Nacional d. Recursos
Hídricos. determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

XI- formular a Politica Nacional de Recursos Hidricos." (NR)

Art 3D, O ar!. 36 da Lei n° 9.433, da 8 da janeiro da 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 36 O Conselho Nacional da Recursos Hidricos será presIdido pelo
Ministro da Estado do Meio Ambiente.

Parágrafo único. O titular da Secretaria de Recursos Hídricos do
Ministério do M.io Ambiente exerceri a funçio de Secretírio-Executivo do Conselbo Nacional
de RecUl!OS Hidricos". (NR)

Art 31. Ficam revogados os arte. 4~, 46 e 54 da Leí nO 9.433. da 8 d.
janeiro de 1997.

EMENDAS APRESENTADAS AO PL N° 1.617. DE 1999.
-ANEXO 1-

EMENDAi'J'" I
AUTOR FERNANDO FERRO E OutROS
DISPOSITIVO NOVO?' I
olsrosmvOOBJETIVAOO CAP. rzt.ART. fll. I 131. inc. f I
t='INAUDAD'E, ALTERARA REDAÇÃO 00DlSrosrnvo
TEXTO' /J.A ANA ESTA SU1NJ1UJJNADA AO CONSELllO NAaONAL DE RECURSOS HiD!UCOS EA.mA.M EM ARnCl.'UÇÃo COM
0& ólW.im E EN77lMDES. MUCOS E PM!..tD<AL lNlEG1Wl1U DO SISTEMA NACIONAL DE GERl!NCLUfENTO DE
IlECUltSOS HiDRlCOS
PARECER,RJ;

EMENDA W' 1·%
AUTOSLFERNANDOFERROEOU'l'ROS
DI5POSrTIV'O NOVO ~ I I

~=,~~~~~~~D~;[l1
1'EXTO I· I'ROI'OR NOJUlAS E I'A.lJR()ES E REAUZAR ES1VDOS I'ARA SUBSID/AR o CONSEU/O NACIONAL DE RECUtuOS
HiDIUCOS. os CONSELHOS ESTADUAIS DE lfECll7tSOS HIDIUCOS E os coMrrts DE BAClA NA IMI'LEMENTAÇÃO. NA
OI"DAClONAUZAÇÀO, NO CON11fOLE E NA AVALlAç:..iO DOS INST1WMENTOS DA /f(JLiTlCA NACIONAL DE /tEClJRS(]$
HiDIUCOS:
PARI!CElt. AS

EUJiNDAN"" 1-3
A1JTOR; FERNANDOFEM.O EOUTltO!\
DISPOSmvONQVOot( J

DI5POSITIVOOBJmVA.OO CAP. Plo AJlT.IJ1.III, INC.IUI
FINALIDADE. Al.'IaU\R A RfDACÃO DO Dl5rosrnvO
TEXtO 11· ornoRt:Wt I'OIt./NTrllMEDID DE ALJTORIz.tei"O E MEDIANTE AS DI1tE17UZU ESTABELECIDAS rELOS COurrts
DE IAC/A. J-ELQS CONSELHOS ESTADUAIS DE RECU1tSOJ HIDRlCO$ E I'ELO CONSEUlO NACIONAL DE REcu/tSOS HÍDItICOS.
o DI/fEITO DE lJW D~ ItECVlUO$ HIDIt.JCOf lltl COUOS HiDIUCOS DE DOM/N/O DA IlN/ÃO. PODENIJO DEUGAIt ESTA
COMnriNCIA AOoC óRGÃO!ouÁS ENT1DADES ESTADUAIS lNVf:STlDOS DO I'ODER DE OUTORGA.. DE IlECURS/JS HÍDRICOS:
PARECER. AS
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I::UENDA NO, t-l
A.fJTD.'t. FERNANDa fERJl:OE~05
D15P05niVONOVO" r J
OlSlOSnlVoosnmvAOO' c~. rn.ART.IJI.11 J.INC.IIJII
FlNAlJDADE. /Il.'TERAStA REDAçÃO DO D1SrosITrvo
TEXro. lU~CONTItJlllRlt.COM os DEMAlSOJ(G..iosDA lJNlÃ.O.DOSES1'AlJO;S E DO DlST1t/fO FEDE1tAL.NOctJJlflUlUNTOlliI
UGrn.Aclo f'EDE/tAL DEucuaosHiDIt/COS:
i'-AUCD.:AS

EMENDA N-' t-S
"1.1l'Olt FERNANDO F'ERRo EOUTROS
O1srosIi1VONOva" ( t
OUI,OSITlVOOBJEJ1VADO; CAP. nJ.MT.IJI. i IJ. INC. M
FINALIDADe ALTERAR '" REDACÃO 00 DISrosffiVo
TEXTO v. EXEM:EIt A F'lJfrIÇ.tO DE SECltETA/UA.EXECUTTVA DO CONSEU/O NACIONAL DE ItEClJ1tSl)$ H/MICOS.
,ltISTAND().lHE141'010 ADMlNlsmAnJ.'O. TEOt//CO E nNANCEllt.o:
PAJECElt.1I!:

EMENDAN'" 1-6
AUTOR FERNANDO FERRo EQlJI'ROS
DISPOSrnvo NOVO "I I
orSPOSmvoOBJETlVADQ CAl'.III.ART.IJ).lfVJl.INC.I' I
FtNAUDADE. ALTERAR. ARmACÃO DO DfSPOSffiVO
TEXTO 11 - F1~ A ..ur.w::~..iO E ,quc..u;..io DAS MCE/T.4S (jE!AIU$ !'lU COw'\'t'.~ DO uso DOS ItECt./DOS
HlDlUCOS. RUlJZ.IDA PEUSAGf.\'Cl.-tS DE.-lGt~ ot·1EW RES1ECm'O OJtG..iO CRIADO 'ELOSS1S1E\US DEGESTJo DEUCt.7LSOS
HID«/COSDOSESTADOS.DEF1h7DOSDISr.;ASRES/JEem:.lSLEIS.1.\CLC:Sll:rDINOSDEDOMINlOFEDERAL:

EMl!:NDAN" 1_'1
Ar."l'Of" FlRNA1'IDO n:RRO EOUTROS
L-a.mvONOvo'l'l 1
Ol5P05mvOQilJET."AOO: CAP. (IJ,AJtT. rJJ.II J.INC. rvuJ
~#J.mvJlAREDM;AOOOOtSPOSmvo
tEXIO: nr· ,.Altf1CJ1A/l, EM CONJIlNTO COMo /1WIA E O$O.taíaS' GESTOlfES DOS ESTADOS EDODISRnO nDUAL.lMnsc.u..r.z.c.ew DOS mDS' DOS ltECU'IfSOS Ricwcor Dl COlUOS D·ÁGUA. DE DOIIiNto DA UNWJ ou MUGAJ: A azu
~::CWZA.CiON()QUETAflGEÃSSlJASA1X1.Vlç(JEs:

BCNDAN": 104
At1J'OIt:: F'ElNANDO FERRo EClUTROS
IXSPOSmVONOVO", 1
t:lISPOlIDVOQBJEIIVMY;).. CAP.111.AJlT.13i.ll1.1f4C. ttX1
f'INAI..IDAI)E; ALlEllARA RfI)AçAo DO Dl5P05mYO
TEXI'O; IX • ..t1'Ot.U: AS lNlcunv.u mt.TAlMS l'AM Â CJW.oto De COM.ITt:s DE &tClA 1JIDlt.OGItÁnc.t E M .ttuS
JU:I1'ECT1VAS AGtNcusDE..tGl!A.:
PAa.ECER.:AS

EWINDA~ IJI
A11lC11'E1tNA>IDOF"ElmoE 0VJ'1U)IS
DlJP05TITVD NOVO" f I
~mvOOBJEUVADo~ CAJ'. il\.AllT. PI.I t 1. me. tx1
PlNAIJDADE, ALlEJWl A REDAÇAD DO DISPOSITIVO
1EXl'O: x. CON17U.U11t l'AIto( A SOLuç,io DE D'EM'DS'a.tneos TAlSCONOSEGU E lNlINlMÇf}a.1'OIt ME/ODE arrmos
E not'OSTAS J'lSANDO SU&SlDlAJt o nANEJAMENTO E .a Ac"a DOS COMIfts DE &tClA. DO ó.fG..io C1UADO nz,{B
surntAS DE GElTÃO DE ItECU1tSDS HiDmCO$ DOS aTADOS E AS DlH'11tIZD DO CONULNO NACIONAL. DDIT/fO DO
I'UYIrTONO /NC1JOXI'lI/ DOAm; 11 DA CONS77Tl11ÇÃO;
'AlECEltAS

m.etDA~ l~lt

AUI'ClR: FElNANDOf'ERRO E0UTR05
t:JISPO&mvoNOVO" ( 1
IlISlO5ITlVOOBJETJVADO: CU.IIJ.ART.l3I.IIJ.mc. (XI)

~,:;=.:...c~c;g~~DEucrmso&1lilMJCMl'ftOlIf»UAEl.üO&tç.{O-m:tJDOS
,.e.t.4 :JVBliNA.lf A AJ'UC4:çio DE UCtmSDS FlNANCE/bJS DA UNIÃO DI OUAS E .ranças DE IlEGlJlAMZAÇAO DE
C'lJRII(lI'D~GU4.Dl:A.l.DCtç.ioEDJmt/arnCioDEÁGUA. E DE CONlltOLE.M .POl.lllÇÃOHi1WCA:
PAlEGltAJ

P.uECElt: AS

aENDt\ l>r" r.~

A1JT01t fERNlINOO fEimO E OUTROS
OISPOSmvO NOVO" I I •
OlSP05mvOOBJE!lV,t.J)Q CM.nm•.\J\T.tl~I.' 11i.lNC.ll
FINALlDADE AL'IERAR A flfOACAo DO DISPOSmvO
TEXJQ. f r P.iRA os F1XS DO DlSPOSrD ,\'0 CAPr:r&loCO.vrtDE:IAAUNECESSlD.WESm~DE EXCEPCto.VALlNIDDS.
P('WCO AS .tm1D.4f>ESREL~m:.{S A F7g:mz.~r;,Ào DE COMPmw:u DA ..t...:.t A LlIPLEJtE.WAÇ'.ÀO.•~o ACOJ,fP..t.VHAME.VTO E.

:;;1i;g':~J~~~~~~:~R.-UUSDE C.4RtITf,R FU,"AliSTlCO .":4.~ DE RECU1t!TJS lflDR/CDS. L\f/'JW5CINM'E1S{

PARECER.. AI

él.mNWN" 1,.%1
A'i': .aNANDOF'ERROEoutROS
OlSPOSITTVONOV01 ( I
OISPOSITTVOOBJEllVADO: CAP. rnfl.AR.T. 1U1. 1 I I. iN'c. f I
FINAfJDADE: ALlERAJlA R.EDAçÃo OODJSl'OSmvo
n;xto. A:ItT. 11. A ANA I"ODEM !fEQlnnTAIt SEJlYlDORES DE ó~as E EN11lMDES lNRGItANTES DA A.l)HINlsn..tç..iO
nJaUCA. FEDnlAL DIUTA.AUTA.ltQV1C( E FUNDA.ClONAL.
PAJmCER AS

EMENDA NO' 1.1:
AuroR FEilNANDO FERRO E OUIllOS
DISPOSmvoNOVO'l [ J
OJJl'OSmYOOBJEITVIJX): CAP. (IVf.AJlT.lloIl.f I J.lNC.11I)
FINALIDADE. Sf.JPRIMDtO OJSPOSmvo
mcro
PAR&CDl: JlE

EMENOAN"' 1-23
Al.J'TOR.: fEJUolANDO FI:RRO E 0UT1t05
Dl!I'OSmvD NOVO" r 1
DISP05mvo OBJimVAOO: CAP. fIVJ.A&T.(UJ.1 ( .. me. (VI)
fINAlJDADE. ALTERAR AREDAÇÀo 00 DISPOStm'O
1EXTO ..,..0~l'E1tCENfUAL. DEnNrDOnr.o CONIEU/O NAQONM. DE uetJaO& HiDt/COS.DO MODurtJ ItESULfANTE /J.I
AUECADAeto DE J1vtTAS AJOUc,.tD.~EM DECCWttNc1A DEA~DE mcwZA.(:.{O lJE QUE 71UTA.H osAJlT. n E,..DA
UIN"UJJ. DE 1"1.l'0U4 o CASO DEAGauSlJ1>ElU1CLUS. OI/UOSDEDOMiNJOD.-t UNLfO:
PARECElLU:

E:MIiNDA~ 1.20'
A1JI'ClR; FERNANDO FERRO E OU'TROS
DISPOSmvOM::>VO'( I
OlSPOSrnVOOBJETlVAOO: CAP. tM.AIlT. 11S1. 1 I t.1!tC.11
~AL'IDAJlAREI>AÇÃODODiSPOSmvo

TEXro~ ~ 11. AS UCUT".u P1tOt'EMDlTES DA CO!MNÇA. KLO uso Df: ltECfJUOS HilJllan N.tr MetA!
/flDMJGltAnCAS. ONDE EXlmUJIAGtNcLcsDE-AGUA OU DE.&4a..t.SEMO MANTlDASÃ DISI'OSIÇÃO lM Jt!o«. NA~
tJN1CADOGOVUNOFEDE/W.,ENfl1lANroN.4DFOUJlDU11NA./MSl'AMAS'ltESncrrvASI'mG&UlA.cm:t
PAUCER;U

EMENOAl'o- 1.15
AlJTOR FERNANDO FEJmO EOUTROS
DlSPOSmvONQVO' I J
DlSPOSJ'TTVOOBJ:ETIVADO CAP. M.UT. (111.1 f l.INe.1 J
F1NAI.IDADE; AL1ElAA AR.E:DAÇÁQ DO OISPQSlTTVO
iEXTD: ..urr. 2&0 /'OI)61t EaCU1WO ENCAJIlN1IAItÁ AO CONGItES8O NACIONAL NO I'IWJO DE Art SUlENTA DIAS.
CONTU. DA nmLJCA.CÀO DESTA Ul.11tOJETO DE LEID/SI'QND(J SOME A CAIAÇÃO DE CUGOS EFE11VOS DO Ql1AD1fO D,
n:ssoALDA ANA. DES"J1N...tDQ.AO D:Dciao DEAooawÇt)aUUCll»WMSAslUAS Ct»Il'I:1'tNc1A:L
PARECER:U

EMENDA NO I·H
AUTOR: FERNANDO FERJlO E0UTll0S
DISP05mVO NOVO" r I
OW'OSmYoOBJlmVADQ; CU. 151. AJtT. rD"I II.me. (J
FDW.IIW'JE:ALlDAR.ARE!J,AÇADOODlSPOSlTIVO
=~EXECU1TVO ~ARA o UOU'l.U.ENTO DA ANA. lNVEST1NDC).A, AtJTOMAl1CAJ4ltlTI. NO EXDdCI

PAItIICD:AJ

a.cmmAN": 1~.

AtrroIl: FIINAJmO FERRO E DUmJS
DISPOSJ1IY'ONOVO11 )

=~~~~~~~~~(I
1"EXID.A.fT.lI.AANA l'IfOIIOtW'" A JrEAUUcfo MCONCl!UO 1'UaUcO1',tM I'HÉNCI/IJlll/TO DAS VAGoU s:;xISTENm
NO AV QlWtaO N.PEIIOAL UlfPU QUE o QI1AHIJ1'AnvD DI' CüGOC VAOOC E>CaDR tJl2l'Oft CENro H' GUIGOI
EX1S1rNrU.
'AUCElLlU:

a.ENDAN" M'
AutOR.; FERNJ.NDO FERRO E Q(JIKOS
DISPOSrTTVO NOvo" r )
msrosmvo09JEIIVAOO: CAP. MoAAT. rnl.l I'J,J:NC.II

=r:::i~~~~~~ FJNANCZl1tA mA UlJLWç..{o DOS~rd~ N&t AS
GEJt,Cç,tODEmEItGLt EJ.ÉaICA. INnrTUiDosnuUI fI,-'.tH. DE 11 DEDEZEJl1JN) DE1",.ruO IJl1'UCt.Jl1« JUNÇÃO
OOrAG.UI!'HTO PELO uso DLUCUltlOClliD«lCOS H(}.lJr'lZATAAuç..{OIVDOcq/rot.OlVlW UI~UJJ,HI"".
PARECER.:U
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EMENlJ,\ .....
AtI'TOR, snolONQVAJ5Eotn'ROS

g=~g=..bo:CAP.l11.ART.lll.III.INC.11

=~~~/=~~~~v~I!lL\laT.-IÇ1DDA rolinC.l t; DE ~/OE~~=:::::;1J.g:
GEUXCLi\JENTO DE AEC['1tSO$HIDNCOS. PREl1STA NO l.\'e[so .U\: DO..tRT. 21 DA CO~'S1Tlt'K"•.( m:.tS ""EC'~ dO 'UNO
, DE .uNEJN) DE ''''', SENIXJ.UlE .USlOt.1fADA. ....os 1!"JUX)S DESr..t LEI• .AS pRE.RJtOGA ,
Ol!lIJ,UD/HO DA CQjUETtliCU. QUEUlEEnom.:
PAIB:IllAS

EMENDAN" 5-1
AUTOR, SERGlONOVAlSEOU11l.0S
DlSPOSITJVONQVO" I I
m.voosmvOO9JE!WADO: CAl". 111. ART. 111. f IJI. JNc. f I

~;:=Jo~"'~~~S~';~vrDA EM AR17CUUeto COM ÓRG,.{OS E EN11DADES. Pú&JCOS OU
PiUPADOS, I'IUNCl/';U.MEN'TE A(llJELES IN17!GRANrEs DO SISTEMA NA.aONAJ. DE GERENCLA/.tENTO De REClIRSOJ
HIDlUcos.
PARECEitAl

BoENDAN'" 5-1
AUTOR. SERGIONOvAIS EotITROS
DIIP'05rrJVO NOVa" r I
DISPOSmvOOBlE1lVADO CAJ'.1I1.A.RT.Pl.fIJ.1NC.11

~:';~~T~=~~:~~ODESENVOO'lMENro DO SISTEMA NACIONAL DEG~RENC(AJ,fEN1'O M
g~U;::U::J:::1UCOS. ATVANDo COM [All'AltClALIDADE. LEGALIDADE. lMI'fSSOA1.IDADE E PUBL100ADE. \ \

PAJtECER. AS

EMENDAN" 5-J
"UroR SERmo NOVAl5 EQUlROS
DISl'OSITIVO NOVO 'I I I
DIIPOSmvOoanmvAOO: CAP.I11. ART. (Jl. § 11. INC. [VIII

~:~~~~~%~4'CIJCoi'O€ AA.I'I./CAÇÂ.Q DA.sMCEJTASAUFERlDASPORINTERMEDJO
DA. CO&UNÇA.l'EUJ uso DOS RECURSOSmDltlcos:
PARECER AS

EMENDAN'" $-:I
AUtOJt: SEReno NOVAIS Eoumos
DlSPO!mvO NOVO" I I
DllfO!mvoOQJETlVAOO: CAP. lI1.ART.(31.111. INr. nem1,=~~~=~~~J~~cOMnis DE BAeM HIDROGRAF1CA lNtt11ESSADOS, AS Co;;DIWES DE

~~~:70=V~:,o:::~=~gO:~:~~E :io~i/}~:x:/~ft ~ ~';~
FDCAUZAÇÃO:
PARECER;.u

EMENDAN- 5-6
AUl'OR.. SER(110 NOVAIS E ot1TROS
DfSPOStrIVONQVO"{ I
ooposmvo OB.IImVAOO. CU. 1I1.AJlT.131.1 1:J:I.lNC. t I

~;.:t~~~=~~gX111 DISTE ARl1GO•.<f DEF1NICio DAS CONDICdEf DE RESERVAT'ÓIUOS
DE A.ntDJ!VTAMENTO HlDULirluco, lNTEGMIJOS AO SISTEMA. IfmRllGADO BRASI1.E.llW. SEI« EPETlLtDA COM os
COMrrts DAS MelAS INTE1rESSA.IMS EIr COM oOPI!ADOIr NAQDNAL DO SISTEMA ELE11UCO- ONS.
PAUCEll:AS

EMENDAN"' 54
AUTOR: SERGlQ NOVAIS EOUTROs
OlSPOSrnvoNOVO'[ I
DtSPOSmvOOBJ!'IIVADO CAP. M. AIlT.ll'I.III. INC. t I

=~.:;=:,t::g==r:JÀ DlSCDn'Jl!W,uCiO DAS A17WDAD&t DEOPEI«ÇÃO E HANlJTtNC{o
D6USEltVATOltIOS. CANA/S E <1.DUTOIttS DE DOM/NIO DA UNIAO,
PAAECEll: AS

EMENOAN- !-7
AIJI'OR. SEllOIONQVAIS!':OUTROs
Dl!J'O!rrtVO NOvo 't I I
DI$l'05mvOO8JETIVADO' CAl". M.,lRT.l12J.i II.lNC. llUl
F1NA1JDADE, ALTERARAREDACAo 00 D!5PmmvO
lEXl"O:JJl-DOISINTEJIIOSEQUA17IOInCJ"'OSl'OlfCENl'OAOMINlST'tIUODOMEIOAMIJIENTF:
PAJ.ECER. U

EMENDAN" 54
At.JTOR,; sERmo NQVAIS E OUTR.OS
DU5POSmvONOVO 7{ I

~~~~m;~~~c.IVIJ
1'EXIO: "f-nZZEfIORCE.NroÀANA.
PARECElt lU:

BOINDAN":M
Al1roIl: SERGIO NOVAIS Eot1TllOS
DISPO:5mvoNovo'r I
txSP05mvOOBmTtVAOO:CAP·M.ART·tnJ.lloll.INC·11

=::~~~~~~~MElOAMIJENTE SE/IA EMNEG.-UM /l>A EL4BOJlAc:lO.DA JI01f:CA
NAOONAL DE /lECURSOS HIDIUCOS E NO DESENVOl.JI1MENTO DE I'ROORAMAS E AWES ç.tM A EJUtAI)ICA.ç.tO DAS ctS
NOSIJIJ.ÁltJDONOMaTINfJ.· (TV!)
l'AUCER. RE

B.ENDAN'"" $011
Atrl"OR; SERüro NOVAIS EOlfTR.OS
DISrosmvo tJQVQ? r I
DJM>OsmvOOBJJ!ITVADQ CAP. M·AJlT. 1111.1 II.INc M
FINALIDADE AL1'ER.AR A REDAÇÃO 00 D15POSrnvo
'rnXrO. v - TRU I'O/f CISNTOAO MIN1rrtJuo DA OÊ.NClA E TECNOLOGIA:
PARECER RE

EMemAN-' ,
AUTOR: PAULO DELQADQ E OUTROS
OISPOSrnvo NOVO' t 1
OISl'OSrnvOOBJlmVADO~ CAP. m.ARl'.llI. i I:J:I.INC.11
FINALIDADE: ALlEV.R AREDAÇAooo DtsPOSmvO
TEXTO: I r A ANA t ENTIDADE FEDElW. DE A1"OIO lKJ SI$TEMIt NACiONAL DE GEHNCUMENlV DE ItEClJ1tSOS HIDlfJCDS.
I'UJ.'J'STO NO INCl$O'XZX DO AU 11 DA CON$TlTU1CÃO. E CRJADO nu LEI~Un. DE' DE JANEIM Dl! lH1. !EN1JO.UlE
A&sEGlJR.tDA. NOS Tr1WOS DESTA W, AS PRERJ1OGAT/VAS NECESSAJuAs AO PUNO DESEJ,UE1VHo.Ai COMI"E1tNcJ.4 QUE
LBEEl'1tOHlA.
PARECER.; AS

EMeIDAN": 7
Atn'OJt IUCARDO FERRAÇO E OUI'ROS
DJSPOSmvo NOVO' J 1
DISPOSrnvODBJ1mVADQ: CAP. [IJ. AJtT.1II.112!.lNC.11
F1NAf.IDAI)E; ALTEJr..AR.A REOAÇ.l.O DO DISPOSITIVo
l'EX'IO' I r A ANA t EN11AUJE FE/JEllAL DE lMlJl.EJlvqACÃO IM /"OunCA E DE A.1'O/O .,(0 SISTEMA. NACIOItAI. DE
t;EHNCIAMENtO DERECIJ/U()SRiDIUCOS, I"Unsro NO INCISO XIX DO -fRr. ZI DA CONS'1T11I(ç.lO. E CItlAJ)() J1'ELA l.El IV'"
t.41J. DE' DE JANrIMJ DE '"1. SEND()..LHE ASSEGI/1UDA. N()S TEItMOS DESTA UI. AS PItE1UtOGATlVASNE~ AO
I'LENO DnEW"NHOA4 COMnTÉNCu. QlIEUlEE l'1l0J1-RlA.
PARECER. AS

.EMENDAtr. J
At.1I'OIt FERNANtiO CORUJA EOUTROS
Dl5P05mvo NOVO' [ I
OWOS1J1VoOBJEnVADO' CAl". (l1.AJltT. W. f (Zf.1NC. (t
fINALIDADE; ALTERAR. AREDAÇAO DO DlSPOSmvo
TEXTo I r A ANA t ENTIDADE R:DE/tAL DE !1ofPUMDlTAÇÃO DA 1'OLiTlC.A. E A1'OIO DO SlS1VlA NACIONAL DE
GUENCLutENro DE !tECUlfSQS NiDkiCDS. /'UJIlstrJ NQ lNClSO XIX DO AIfT. II DA cotmrrr/(ÇÃ(J, EaJAJ)(J~ l.EIN
'.4JJ. DE I DE JANe/110 DE 1"1. SENDQ.UlE ASSEGURADA, NOS TElUlOS D.trrA LEI. AS r.u.MoGAnVAS NECES.tA1UAS ..W
H.DIO DESninNHO DA COJlI'l:'l"DJctA QUE LHE E rltánlA.
PARECER. AI

EMENDAN'"' ,
AUTOR.: MORmRAFERREIRA EOIJI'ROS
DlSPOSmvoNOvO' t J
DIsPosmvoOBIEIlVADO' CAP.IIJ.AJtr. fJI.fPJ.1NC.t I
FINALIDADE;ALtERAR AREDAÇAo DO DISPOSmvO

TEXTO: I J~A ATUAç.i'o DA AN.1 SEM OESENVOLJI1IM EM CONSONÂNCIA COM AS DlREt1UZES EMANADAS rELO CONSELHO
NACIONAL DE UCUltSOS HíD/UCDS. ÓlGÃONÀX1MDDOSlSTEJU. EMAJtTlClJ/.A.çiOCOMóRcÃOSE ENTIDADES1'tJAuCAS
E nIVADAS, INTEíiIlANTES DOS!S1'EJ«. NACIONAL DEGE!ENClAMENTlJ DE: RECURSOS HtDIUCQS.
PAJtECE1l AS

9.ENDAN', Ii
AUTOR FERNANDQCORUJA E OUTROS
DlSPOSmvoNOVO'l/ J
DrSP05mvOOBJlltvADO: CM.m.UT.fll.' PI.lNC.ll
FINALIDADE; ALTERARA REDAÇÃO DO DISPO&ITIVO

'IEXTO: I r A AlVAaio DA ANA Su.( DEUNJlfJU1DA EM AIC11CrJt.ACÃO COM os d"GiOS E EN11IM.DES. niaucos ou
IJIUV.ADOS, rRJNCII"ALNEhTE AQUEJ..ES INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAl. DE GE/fENCIAMlNTO DE ItECURSOS
HiDlUCot.
PARECER. AS

EJv!ENDAN"" J:z
AUTOR: OlIMPtO PDtE5 E OUTROS
OI1POSnTVONOVO"1 S I
DrSPOSmvOOBJETIVADO' CAP. til. AR1'. UI. I loll. INC. t I
F1NALIDAO€: ACREscENtAR. DISPOSITIVO
TEXTo: IrA ANA Anf...utA COMOSECR.UÃ1UA. EXECUTlVA DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOSHiDJUCDS.
P"RECEiL1tE

a.mNOAN": lJ
AUTOR; R.l!Gls CAVAI.CAUIEEOUTROS
DlSPOSmvo NOVO 't r5I
D1!POSmvOoa.nmvADO: CU.fll. AkT. fUI. I IJ.lNc. 1I
FINALIDADE; ACRJ:3CENTAR DI5POSrnvO
"IEXW; ..un:rA OA.tT. JI DA. UI ~'...u.JJJ11'.A.UA A VlGtM.Ut COM..tA UGVINTEUlUç.io:
..w: JfJ.1WIADO oCOJmt.lTO DEGEtr..lo PW7SIO NO -tR11GOdNTERJ01f..-:I •.JalNCl.J DElYClA FlC.lAD"17.:WZWA ltEt:.'Z8FA E
cmuz.a,AlA. A SUA J.WIt!rTNÇ..io os ItEClJDJS m'A..YCE1/tIJS ÁJJFEltJOOS PEU COllM."'CA DE E.\IOWME.VT05 DEcODE."W;S
OOAro..uJM!NlS17UmODAEM1SSJODEOUTORaAS.
PAUCElt;n

a.&a>AN": 14
AUTOR: Rta15 CA,VALCANTE E 0UIit0S
D!SPCISIIIVO NOVO" f I
",""",mvoOllll!llVAOO, CAP.,q.AaT.III,111.lNC.11
F1W.l.IDAJ:)E; ALTD.AR. A R.EDAÇAo 00 DJS1'OSmvo
TEXI'O'/r A~ t ENTtDADE FEDbAL DE A.1'OlO A.O SJSTDl.( NAOONAL Dl! GDENClAJlDmJ DE ltEC'UJtIlQf RflMJcos.
l"ItD'ln'O NO 1NC:11tJ XIX DO AlfT. 11 DA CONS77nI1CÃ.O. E QlLtDOnu LEIN" f.4JJ. DE' DE JANE/1tO DE '''7. UND().LHE
ASDGlJItotlM.~ Tl!RAlOS DATA LEI.AS l'IfDtJItOG.,f1'1YASNECES$ÀJtlA,S AO/'UNODESEJI/'DIHO IM COMnrt/IICtA QUEUlEtr-...
P~.u;

Et4lNOAN"- 140'
Al1rDIl: Rtats CAVALCANTE EOUTROS
OISPOSITIVONO'YQ:1r J
DIIP05mVO~ADO:CAP.m.AJlT.lll.IIJ"1NC.11
FtNAI.JO..tJ:lE AL'fEJWtA R,EDAÇAQ DODlSPOSmvO
1EXIO:/J"'AArTJ.4ç(OLUANA.su..iDDENJlDJ.n.Dr4nt..umcuualOCOMóI«ZlOSIEN1llJA.Da.~~nwAlKJS.
INnG1WWfZfDO lJn'DlA NAOONAL DE GEBNCLtMENTO DOS HG't1lt:IM HfDMCOS. SEGUNDO DllfEnJZU DWWMS'
DOaJNULJlON.4.QONAL DK UCmtrQf HiDlUcos.
P.us::mt; AS

EMalOAN" 15
AtJTQR., MOREiRA FimRE1R.A E OlJT1{QS
DISPOSmvo NOVo 't [ I
DISPQSmvOOBJJmVADO CAP.III.ART.131.111.INC.11
FINAUDADE: ALfttAR A REDACÃO DO 015POSmvO
TEXTO AAT. r COMPETE A ANA. EAl SUA ALC4DA, PlfOMOVElt o Dl!SENVOLVlMEJo.TO DO SISTEMA NAOONAL DE
Gl!IlENCL4MENTO DE ItECUlUOS HÍDlUcos. ATUANDO COM IM1WfC/A.UDADE. LEGAUDADE. lMPESSOAUDADE E
PUWODADE. E. ESnOAlMENTE:
PAJtECER. AS

EMENDAH"- U
AlJTOR; R1CAROO FERRAÇO E OU'TR.OS
DISl'OSrnvO NOVO' I I
DISPOSrnvOOBJEJJVAIXl CAP.IJI.ART. PJ.fl1.1NC.I J
FINALlDADa ALTERAR. A REDAÇAO 00 DISPOSmvO
TEXIO, AkT.J~COJlnTEÁ ANA CONTlUBlRR.1'AAA o DESENVOLVIMENTO DOSISTEMA NACIONAL DEGEUNClAMENrO DE
!UCURSOS HfDIUCDS. ATlJANDO COM IA/l'AltCJ.fJ.JlUDE. LEGAUDADE, lMI'ESSOAUDADE E I'1J/lLJQDADE E,
ES1'EClAUiENTr:
PAR.ECER.AS
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\

a.mNIJAN-' 11
At.rrOR.; F'ERNANDOCQftUJAE DU'11t05
DlSPOSmvONQVO'l ( 1
DIS1OSrrtVOOBJEIlVADO. CAP. (lJ.AlZ.T.IJI.III. mc.1 )

~:-~~==~ODIUNJIOLV1MEN1'ODOStSTEMANA.ClONALDEGEltENClAMENTODI
~= .W.oo>o COII 'M'AltCLtUlMDE. /.EGAUDADE. I>m=tJAUDAD& & '06UClDAD& (--

'ARECER.A5 \\
EMamA.N"tI
A1..1TOR REGISCAVALCA).,1"EEOUlROS
DtSfOSrnvO NOVO' ( I
DISPOSrnVOOBJETIVAI». CAP. (tJ.ART.)J). f 11. INC.1t1

~;;:;~~~~~ S01JM IMH.EMENTAÇÃO. OJJERAC/ONALIUÇÃO E AVA.LlA.c4Q DOS
tNS'IllUM'ENrOS 1M roLínCA. NAClONAL DE ucuaos HiDIlCOS Jl'ARA SUBSIDIAR o CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS
RiDlUCOS EOSCOUITtsDE-"CLU:
P~AS

EMENDAN-; JIo1
At1TOR: REaIS CAVAl.CANTEE (X]TR:OS

'. DISPOSmvONQVQ' I I
;pcsposmvooamnvADo: CAP. (fI,An. Pl.lll,lNC (lIfj

~~~~~D.4.lJN1ÃO.DOSur..wOSE1>O.DlsnuroFtDCRALNOCUM~DE
UGISUCÃO FrDUAt 1'I!1tTlNDlmAOSucrJ1ll$O$HltwCOS:
PARECER· AS

EMENDAN" JI-J
A.tn'OI: JU?OlJ CAVAlJ:ANTEE 0l1Ill0S
DtsrOSrt'TVO NOVO" { 1
OlSPOSmvo OBJ!IlVAOO: CAP. {II.ART.I]I,' (I.me M

=~=:s!f~ClI11YA.DQCONtELHONAClONALDE1tEClJltSOSHÍDRICOS. 1'lfESt'ANf)()
AI'OIOJt/}M1N1n1lAm"O. rtam:o E nNANC%/IIJOMMUUhINClONAMENTO:
PAREJ:a'.U

EMEN!>AN"' l'
A1.1tOtt PAULO DELQAfX)E OUIROS
OtIPOSmvONOVO'[ J

~~~~çTó:'TÕ~~1IJ
TEXTO 1# DISClnJNJtlf. DE JlCOIf,DO COM AS HOItMAS ArJlDVAlMS 'ELO CONSE].HO NAaONAL DE ItEqJUOS H/DlUeos.A.
IMI'UMENTAÇÃO. A. O1UAQONAU1:A.ç.lO. o CON11tOU E A AVALlAcio DOS IMrnt.VMENIOS DA MUTlCA NACIONAL DE
ueUIUOS HÍOIUCOS:
'ARl!CER.U

EMENDAN'" 2f
AlJIOR. PHn.EMON RODRIGUES EOtnltOS
DlSPOSmVONOVO'll
DISPOSmvOOBJETlVAOO CAP. m.AltT.(JI.IIJ. mc. (111
.FINALlD.ADE; slJPXIMlR o DJsPOSmVD
mero.
PARECER,RE

EMENOAN" 21
AlITQR. RONALDO VASCONCtLLOS E OUTR.OS
DISP05ffiVO NOVO' I I
DISPOSmvO OBJEllVAOO CAP.Ill. ART. IJI.III.INC.IUI

=~~:;-~~usr::;:=~HiDRlCOS EMCOlOOS HiDRlCOSDE DOMiMO DA UNlÃO.PODE?flJl
DEUGM arA COAfratNClA AOSd~os COM f.'FNCutAç.i'o En:m'A COM ADM1/'1lSTXAÇÁ.O DIJtn:A. l'Oft,lNTUJ/ED/(
DEAUTO~ÇÃOOUÂSENT1DA.DESESTADUAIS INYm7DAS DO I"ODEll. DEOUTOltG.4 DE UCf1lfSOS HIDRJCOS:
~_M (
EMENOAtr', 11
AUTOR.P~ON RODRlGUES E OtJ'fROS
DISPOSITIVONOVO"l I
DISPOSITIVO OBJETIVADO CAP.III.AAT./JI. i (I. INC. [lU1

~~,~RED~~DtS~~ AS AWES E AT!Y1DADES DECO/Ut.ENTES DO CUM1'!UMENT'O 1M
UGLilAç..(O FEDEltAL nmNENTEAOS ItlCUltSOS HtDIUCOS DE DOf.flN10 DA lIMÃO:
PARfCER.:AI

_WolOAtJ-· 23
AUrolt VIROILIOGt1IMARÃE5 EOUTROS
OlSPOSrtTVO NOVO'! I I
DlSP05rnvoaumvAl)C): c,uo.ll}.ASl't'. PI.' t 1.SNC. ttv1

~~=~~~~ l"LtNO I«ClON'« DE M:CU!SOS IlÍDLUCOS l: ,SuPCIlJ11SIONAR A SUA
IMnDlENTAc{D.SEGUNDOOIUENTACól3EMANAIMSDOCONUUIONAClONALDEUCUUOIHIDIUCOS:
PAKEcrrt RE

DmIDAN'" 14
AtJ'TOR; RlCARDOFERRN;OE 0UI1t0S
DIIPOIrtTVONOVO'1 )
OOPOSmvoOOJEIlVAOO: CAP. (IJ.ART. PJ,I' J.JNC. M
f'IKA.CJDADE:s~ODW05mvo

mero
PARECER.: AI

""""""" "Atn'OIl. FEl!NANDO CORUJA E OU'l"ROS
m.osmvONOVO' I I
DISPO!lTlVOOilJl1lVADO: CU. nJ.AR:f. PI.I IJ.lNc. M
FJ:NALD)ADE; stJPIlMDtoDI!I'OSlIIVo
mcrn
PADCt:LAl

I1I<EMlI.W2I
AmoR R.E:CUSCAVALCANTEEOumOS
D1SP05mvONOVO"1 I
DISPOSmvOO9JETJVADO CAP. rtl.ART. lJl.III,INC. [VII
FINALIDADE. AL1ER.AR A REDAÇÃO 00 OISPOSmvO
TEXTO. n ..euMJRAJt ES1TJD()STECNlCOS I'.uA, SU&fIDUR OSCOAflTisDE BACIA E ASAGtNclAS DEAClfA NA DEFlNlCÀO
DE VALO.Q3 A SODI CORADOS PELO uso DE RECImSOS HIDRlCOI. t'ONDEItADOS os {lUANlTTA,l7VOS &UGEMDOt NA.
FO«AlA DO/NC1SO JI1 DOAItT.J' DA LEIN" '-IJJ. DE1"1;
PA2ECDld

EMENOAN"- 11-1
AUTORt R!GIS CAVALCAN1E E Otmws
DlSPOSITIVONOVO'1 \
DtSPOSmvOOBJETiVAOO CAP.fII.AltT.lll.III.INC. rvtI1
FlNAIJDAJ:lE. AL'1'tRAR A R.EDw;NJ 00 OISPQSrrtvO
n:;xro, n/. nsCAUZAR A ARXECWA(:40 E APUCACÃO DAS RECEITAS GERADAS PELA COBRANCA DO (},~O DE REClJRSOS
NIDItlCDS..ItEALlZADA. "EUS AGÉNCUS DE AGCU ou PEta RESPECTIVO ÓRC....to CR.fA1)O I'EtO$ SISID«S DE GESTÃO DE
~'::DltJCOSDOESTItJ)O.DEnNIDOSEMsUASRESPEcnVASlE1S.EMRJOSDEPOMINJOFEDE~L:

EtmlDAN" 11-1
Al1TOlt Rl:GfSCAVAlCANTEEOll'TROS
OlSPOStnVo 00'10'" 1
DISl'OSmvOOBJETTVADO CAJ'.fIJ,AJl.T.IJ).fll,JNC.1VJUJ
rnvJ..IOADt, AL1"ERARA ltEOACÃoDOo1srosrnvo
n::cro VIII .. PAR1lQPAR, EMCONJ1JNTO COMO IlIAMA E os ÓRGÃOS GESTORES DOS ESTAJX)S E DO DISTRITO nIJEIUL D4
I'lSCA1JZ4ÇÃO DOS USQt DOS 1l.ECV7l.1OS HÍDRICOS EM C01U'QS ll'''GUA DE DOtollNlO lt.4 UN/ÀO ou DELEGAR A ESTES
ÓRGÃOSA FISCAUZAç.(O NO QUE TANGE AsSUASATRIBfRçOES:
?AROCElLAS

EMiNOAN'-1I-3
AUlDR. REaIS CAVALCA.NTE: EOtnRQS
DlsrosrTlVoNOVO" I 1
Dl!roSmvOOBJE11VADQ' CAP. fIl.ART.IJI.III.mc. rxtJ
FINALIDADE. Al.1'EJtA.R A RWAÇW DO DISPOSITIVo
TEXTO. XI_ ~1lV11tNA M/MMlZACÀO DE &P1!N1'OS CRiTIcos Trt./S COMO SECAS E /NfJMJACOC5. Ptn MElO DE
E:SfTJDOS E JlMJ/'OSTAS J1JANDO SU1JSIDl.AJf o I'L4.N1:JAMENTO E.u AÇÕ.u DOS CO/lilrrts DE «,4(1A E AS DIItETlUZES J)O
CONUI.l!ONAClOfo/AL:
'AJB:EIlAS

EMJ!NDAN'" ~
AU1Cft REaIS CAVALCAN1'!" E Otm/:OS
DJ!POSOlVo NOVO" r ,
DJSPO!ll1VOOBJElIVAOO CAl'. (II.AJlT. 131.1 UI. mCl t
FINALIDADE; AL'I'ERARA REDAÇÃO 00 DISPOSITIVO
TEXJ'(} I r AS AÇt)!3' A QUE SE REFERE o INCISO Xl DESTE ARTIGO. QUANDO Ell/YOLVERDf A. ~"UCACÃO DE
MQONAMD/TOS1"lt.EVENt'nJtSOMENTE1'ODE«ÁOSE/f HOMOIo'tDAS NEDIAN'TE Â OMERv..iNcrA DEclUTtlUOSA: SEREM
DInNlDOtr I'El.O$ COMITÉS DE 1lA.ClA:. E EST"'~ eM OEc:I.ETO DO rttClDENfE DA UPf)ILle.t. CWAS NOVIAS
DDrLtOUltADOTADAI'NOÁMmro DE 1VnA A &4ClA AT1NGlDA.
PAItECER..u

EMamAN". Z'
AUTOR.: MOREIRA FERREIRA E01JIROS
Dl.5POfrnvo NOvO'" {
OlSPOSfJTVOOBJE7lVADO CAP.IfI.ART. rJ/.1 I I.INC. MJ
FtNALtDIJlE, IILTEIlAR. A. REDAÇÁO 00 rnsP05mvO
lDtTO: n. ELaOItAR ESTUDOS TEOlICOS I'AM SU&fIDUR A .oEnNlCÁO DOS VALORES A SEUM CORADOS fEtO uso
DOI UCtIJtIOC Hioatcos CONSlDU.4.DOS' OS' QU.vmTAftVO:f S-OODlD05 PELOS RESHctn1')S coAU1tr DE Meus
RlDJfOC1tA.FlCA$NA F01t.J« DO INCISO J-7 DOART. JI DA UIN"uJl. DE 1"1;
PAeCD;..u

EMENDA""'" Jf
AmoR.: RICARDO FERRA<;:o ~ OUTRos
DISPOSITIV"ONOVO", I
otsrosmvOOBJn1VAOO CAP. \11. AAT.131o § li. INC. Ml
FINALIDADE ALIERAR A REJ)ACÂO 00 OlsPQsrnvo
1'EXtO VJ .. ELlBOItAR .E57VDOS TECNICOS PARA SUJ1S1DIAR'" DtFlNlç,(O DOS n,l.ORES '" S1ZUM COBRADOS PELO t'SO
IXJS RECll11SOS HIDRlCOS. NA FOltMA DO INCISO VI. DO ART. JI. DA LEI""',41J. Oli; 1":0:
P~M

EMENDAN"' 31
AUTOR ~I:RGlO REJ5i EnlTTRos
D15POstnVONOVO'" I
DISPOSJTTI/OOBJETIVADO CAPo /lI. ART. 131. i (I.INC. IVII
flN'ALlDADE. Al.'Itt.AR A REDA<;ÀO DO DlSPOSmvo
11iXTO' J1 - ELIUIOIt4R t?SrTJDfIS TÉCMCOS rAit4 St.l1JSIDIAR A DEFiNlCÃO nos ~;u.ORES ,4 SEItEM COBRADOS PELO vsa
DOS RECURSOS HlDRlCOS. NA F01tMA DO iNCISO fI DOART. J' DA LEI "''''.-Iu. DE '''1:
PARECER.. AS

EMENDAN* JI
AlITOR VIRQIT.to OUTM..\RÃES EOf}TROS
DISl'05JTT1/0 NOVO "I 1
OISPOSm\'OOBJEil\'ADQ CAJ'",IJI.ART. 13].11 J.li'iC.1\111
FlNA1lDADE SUPRIMIR o OlSPQSITi\'O
TEXTO
PARECER. R.E

EMENDAN' JJ
AUTOR MOIfEIJtA. FE'RREmA, E ü1JTROS
DtsPOsmvO NOVO" t I
DISPOSmvo OBJETI'/ADo CAP. m. ART, 13). i 11. L"iC. {\-111

~~~:~:R~~~~~~~$~~~~s DA COBRAl\'(;·i PELO lSO DOS UCt'RSOS HiDIUCOS. DE DOM1NI0$i
~gEi~EJtENC{ARA SUA. lJIST1lJBUlÇÁ.O li; .",pUC<ÇAaCONF"ORMEO DISI'OSrG NO A.RT: Z: 0.;( LEI~"Ull.DE: '"1: \ '" \-
EMENDA k 3.J . '\-

AlITOR. CR HELIO f OtIT'ROS
OISPQSmvo NOVO'" I
DISPOSmvOQBJ'ETTVADO CAl'. [IJ.A.RT./JI,ill.INC.JVII1
fINALIDADE, ALTERAR A RIDACÂO 00 DISPOSlTI\'O
TEXTO V1/ ~ ARltECWI.R. DIS17UBUIR E APUC4Jl AS RECEITAS AUFERiDAS POR I!ffERMEO/O DÁ COBJU.}:CA.PELO USO Dli
RECURSO§ HlDRlCOS DIoS /JACJA.S HlD1WGR.tF1C-tS o~mE#.40 EXJS17REM -tGÉNCl.tS DEAGUA OUDE /JACHS.
PAltECElt.1tL

EMENDAN" J5
AUTOR RICARDO FERRAço E OtITROS
DISPOSmvo NOVO I f I
DISPOSmvoOBJETlVADO CAP.IlI.AJtT.131. 111.me. rvul
FlNALIDADE ALTERAR A REDACAO]X, O(sPOsmvo
TEXTO vt/_ ARllECADAR. DlSTRlBUIR E APUCAR 118 RECEITAS AUFERlD..tS l"OR If,TERMEDIO 0.1 CalfRAJVç-i I'ElO l:'!iO DE
RECURSOs HIDRlCOS. DEVENDO ESTAS COMPETItNCl~SSEREM DELEGADAS AfRAI/l.'S DE CO..\TRATOS DE GESTÃu A~'
AGÊNCIAS DE BACLtS. ONDE ELU VIEREM Ao EXIST1Rl
PARECER R.E

EMENDA No' Ji
Atn'OR: RO!'JALOO VASCONCEllOS E oumos
OI5POSmvo NOVO" r I
DlSPOSmvOOBJETlVADQ CAP.I1l.AAT. t ll.1 IVUI.fNC. (11
FIHAUDADf. ALtERAR A REDAÇÃO 00 DISPOSmvo
iEXTO J1l • .-lRR.ECAD.1J( DIsrnJSt 1R E .iPUC-tR..t.'> RECEJT.1.S.~{'FE1UD.l..) l'OR 1.\TEfl,.\fEt:J/O DA COBR.t\'(A FfW ~;;o DEUC~ 'F/.SOS
HIDPJCOS DASBACUSHIDROG/I,.U1CASO,\'DE ,,'Ao EJ1!iT7RE.ll AGE:,\'CI.-lSDE .-101::': OC· DE /1tCW;,
PARECER U

EMENOAw 37
AUTOR. SERGIO REIS E" ournos
Dt!l'OSmvONOVO'\ I
DlSPOSmvo o8JETIV.\OO CAP. 111. AAT.fJI.III.1NC.lVl1I
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FINALIDADE; ALlERAR.ARmAÇÃOOODlJPQ!!flTVO
tEXTO: m ~ AItHe.tD.U. DISflU.lJIlf E AI'UGt.A' AS JtECr1TAS AUFUlAU I'OK rNTDMiDlo DA CODANÇ4 mo mo DE
HeURSOS HiDltlCOf. DEVDmO UTAS~ UHJI NUG.4.D.U "'nr.tw D. COM1tims DE GESTÃO ÀS
AGiNaAS DE l14ClAS, ONDE EUS ViEIUIl A txrm~
PARECEtU

ENENDAN-. 31
AUTOR: FERNANDO CORUJA Eotmws
DJsposmvOHOVO"f)
DISPOStTIVOOBJETIVAOO; CAP. tIl.Al.T. 131.1 t I.INC. rvul
FINALlDADE. AL!ERARA REDAÇÃO DOD1SPOSIIIVO
TEXTO, JIl/. GUDJClAIt A AUEG(A(ç(O. Â DISTIlIlJtÇÁQ E A Al'UC4ç.(O lMSHa1TA.S' AUFEltllMS KJIt lNTUMtDro
DA COBMNÇ( PELO lJS(] DEUCVISOSHíDmcm:
PARECER AS

EMENDAI'l"' "
AUTOR REmSCAVAl.C.AN'll!;E'OuntOS
DlSl'OSmVONOvo" I I
D1SPOsrTTVO OBJETIVADO: CAJ'.I'I.ART. lJ).1 I I.mc. rvIJ1
FINALIDADE, AL1ER.AR..A REDAçAODo D!SPOSntVo
1EX1O 1111 ~~ DtrTMarnlf E AI'i.I'CU AS UCElTAS ,tUFDlllAS 1fM lNTE1fMiDro DA CO&UNÇ.t; I'D.O lJ$(J DE
~SifDlUCOSDAS &fictAS HJDIWGItAF/CU ONDENÃO EXJmUM AGtNcLu DEMCJA:

EME'NDAN" -»
AUTOR REGIS CAVALCANTE E OU'T'ROS
DISP05rTIVONQVO", I
DlsrosITTVo 09JimVAOO' CAP.III.AJlT. PI.III,INC. \VItl
FINALIDADE AlTEtAlt AREDACÃO DO DISPOSITIVO
'TEXTO VII - SlJMlD1Att E ACO"'''ANHAIt A AntctCio DOS lfECurt.rOS AMECUMDOS COM A coa"-'W(Jt nl.O lISO DE
REcuRSOS HiDRlCOS PELASAGtNcIASOUCOUI'ANHlAS DEÂGUAS DOS UTADOS:
PARECI!R.U

E.MENJ)AN-' "I
AUTOR RONALDO VASCONCEllQS Eotrm~
DJsrosJlTVO»OVO"ll
DISPOSmvO OSJE11VADO' CM.(II•.uT. PI.II). INC. MIII
FlN'ALIDADE AL1'EIWt. AREDAÇÁO 00 DlSPQSITTVO
TEcrO VTJl~A1'LICMt osUCC/1fSOS FTNANCElllOSA SEltDI UI"ASUDQ:f nusActHcLtsDEÁGUA ouDE &tCIAS:
PARECER, JtI;

EMENDA N"' 42
.'.lJTOR REGISCAVALCANTEEot.ITROS
Dl!POSmvo NOVO' I 1
D~mvOOBJET1VAOO CU.lll.AJlT.Pl.III.INC.fVllIl
FINAI.JDAJJE. ALTllRAR. AREDAÇ'AiJ 00 omosmvo
TEXI'O' JIlt1 .. Af'UCAll ()$/tECU/U(),f FlNANCE/1fOIJÃ SEUJl ID'A.U4DOSnLUAGtNc1A:sDE....ClA:
PAJU!CER:Jtt

EMENDAN"' U
AlJTOR. RONAlDO VAgcONCELL.OS E otrI'ROS
DISPOSITIVONOVO'I)
DISPOsmvoOBJETlVADO: cu.m. AIlT.IJI.III.INC.IIXI
FINALIDADe:, AL'IERAR AREDACÁO 00 DlSPOSrTTVO
TEXTO: IX·I"ItttTAltA/'fJIOAOS ESTADOlI ftlA CJUAc.10Mdw.:A'orN UCUAfOS BiDIUCOS(lUANlJQSOUatAlXJt
PARECER AS

EMENDA'" "AUl'OR:OLYCONTmlRAPINlOEoum.os
DtsI'05ITIVO NOVO' I )
DISroSmvO osnmvAOO: CAP.IJJ. AAT.IJJ.'llo INC. tDCJ
FINALIDADE: St.JPR.D,UR.o DISI'OStTIVO
mero·
pARECEJt:R.E

EMENDA~45

AlJTQR.;GLYCON'IER.RAPnrnJEoutR.OI
!1llPQ!;mvoNOVO' r I

DlSPOSmvO OBJETIVADO: CAP.In.AJlT.(3h 111. INC.IXJ
FINALIDADE: sUPRIMIR. o DlSrosIT1VO=PARECER RI:

EMBID.... N"- .fi
AUI'OIt R.ONAI.OO VASCONCEllOS EOUTROS
DlSPOSmvO WOvo' I J
DISPOSITIVO OBJEIlVADO' CAP.III. AR.T. [li. I I I, INC.!Xl)
FlNALJl)ADE; ALTERAR " REDAçÃO 00 DJSro51JlVO
mxro, .\1 ~ PUNFJAR. E J'R.OMO~'rR AÇOFS NO Ã.MlJtTO DO S/STFJ,fA NJlCIONAL DE RECUltSOS tllDR1COS. DENrJE AS QUAIS
lUCtDNAME:N1'OSPlfEJ'nmOs. NASAGUAS DE DOM1N1O DA t ',\'lÃO, Qt'E POSSAJ.t MINnllUR OS EFEJTOS DE SECAS EIS(WCUÇOES
AQUESE REFEREOlNClSOXvm00 ART 11 DA CO,vsrm.7Ç".iO. E),{ APOlO .4OS ESTADOS E.W.:NlC1PlOS;
PARECEIlAS

EMEHOAN".41
Atf[OR.; OLIMPIO PIRES E OllTROS
Df!1'O!mvo NoVO' r J
DlSPOSrrTVOOBJETIVAOO CAP.IIl.AlT. 111.1 (I,INe lX1l1
FiNAJ.JDA,DE:; ALtERAR. AREDAÇÃO DO OISPOSmvo
tEXTO Xl! ~ l'A1mCil'AR. EM CONJUNTO COM AS ~(itNCiASDE SAClAS. DA EUJJORAÇÃ(J DE ESTUDOS PARA SUBSiDfAR I
Al'UCACAO DE RECmuos FiNANCEIROS DA lfN1AO EM 01lttAS E SE1U7ÇOS DE ltEGlRAJUZAÇÃO DE clfRSQ$ D'AGUA, DI
ALOCiÇÂO t DIST1UBUJÇ'ÃO DE IlGVA.. E DE CONTROLE DA POLUJÇÃ.O HiDRICA:
PA!lECml AS

EMENDA~. ,q
AUTOR: RONI\LDO VASCONCEU.OS E OUTROS
DlsposmvoNovO'11
DISPOsmVOOBJETIVAOO CAP.In,ART. [l].II].1NC.lxml
FnlALIDADE ALTERARA REDACÁO 00 Dlsrosrnvo
TEXTO, XJil-DEF1MJr.ASCONDIÇtJes DEOf'EIUc40 DEUSUVAro.wM I'OR AGENTt:Sf'(mucos E I'IUVADO!.DE FOlUlA.
G.AJtANI1R o uso MULf7I'LO DOS RECURSOS HlDRlCOS DE DOM/NIO DA UNIÃo, CONFORME ESTABELECIDO NO PUNO D.
&tClA HiDROGRA17CA. E EXERCERA RESI"EC11VA FlSctLlUÇÃO:
PARECER; A!>

EMeIDAN"- ~,

ATJT'OR RlCARDQ FERRAÇO E OUTRos
DISPOSmvONOVO'11
DlSPOSmvOOBJETIVAIX)' CU.lJJ.AR.T. (ll.1 I I.INe. rxmt
FiNALIDADE. AL1FRAR.A REDAÇÃO 00 OI5POSn7VO
TEXTO XliI - DE17NIRAS CONDlÇÓES DE OI'ElUÇÃQ DE RESERVATÓRJOS POR AGENTES PUBLlCOS E PRJVADOS. DE FORMA
GAlfANT'l1f o USO UI1L17I'LO OOS RECllRSOS H/DJUCOS DE DOM/NIO DA UNtÃO, CONFDIUIE ESTA.BELECIDo NO I"I.AN
IlAClA HID/fOGRAFICA E EXERCER 11 RESPECT[t'A FlSeAUZ/lÇÀO;
PARECER AS

EMENDA)'.'" SO
AUTOR VIRcn.tO GUIMARÃEs EQUTROS
DlSPOSlTIVO NOVO"' I I
DlSP05mvoOBJETIVAOO C~. fIl.ART. 13).1 I ).INC.lXIDI
FtNALIDADE: ALTERAR A REDACÃO DO DISPOSITIVO
TEXTO X1lt ~ PROf'OR AO CONSELHO NACIONAL DE ItECUltSOS H/DJUCQS A DEF1N1ÇÃO DAS CDNDlçOES DE: OI'UACÃO D,
.uuRVArVIUDS roR AGENTES rlJwcos E nuYA.OOS. DE FORMA A GMtANT1R o USO MUI.T7rLO DOS REClJlfS(}$lliDRlCO
D6 DQMINIO DA UNIÃO. CONFORME ESTABELECIDO NO,.UNO DE BACIA. HIDROGRAFlCA E EXE/tCER JI RESPECTIV.
FnG(UZACiO;
PARECER..Rt

EMENOA~ !lI
AUTOR [lo.l('(:ÉNCIO DE OLIVEIRA
DI5I'mmvo NOVO" 1s I
O[!POSrITVO OBJETIVADO CAP. In. UT. PI.I t I. me. tXVTIl
FINA.UDADE; ACR..ESCDrrAR DISPOSITIVO
TEXTO XVII. PlfOMOVER. EM IlRT7CUUç40 COM OS EST.ADOS. DIS17UTO FEDERAL E MUNlciP1OS. o PLANEJAMENTO D
UJODOS ItECUR&O$ HiDRlCf)S.
PIJtECER;q

EloENOAN'": 51
AtmJR: PAULO DnoAOO I OU'I'J.OS
I:UPOSmVO NOVO' f S)

~~'TJ:~~J~~~tJ.'JJ,JNC.lXVDl
TEXm, XV11 • l'ft01'Olf AO CONIUIlO NACIONAL DE ltECC/It.f()4f HIDIt/CO.f NOItJI.U rAItA. IU1'UM6NTAÇÃO
~~~ZfClo.COIVT1WI.EEAVA.l./..tçÍODOSlNS11tllMENroSlW "Of.i1Ta4NA.ClOt'V.i'DE~HIDIt/CTJS: '

EMiNDAN'" 53
AIJ1'QR; PAU1.O DaOADOIOUTR.OS
DISPOSmvoNOVO'l[ 1
~==~~~5J:i~~11.1(XVIIIJ.lNC.II'1
=~~- fRESrAft..{f()1O TEC.\7CO••.fIJM/NISTF...f.mOE nXANCE/ROAOCO.\'SEUf(} XACIO.'0:4LDEJl.FrC:RSOSHiDnCOS;

EMENDA~ 5J.1
AUTOR PAULO DEl.GADa Eoomos
DI5P05mvONQVO' [ SJ
DISPOSmvo 0BJElIVAOO: CAP.III.AIlT. f3J.' I lo INC.IXIXJ
fINALIDADE; ACRESCEh"'TARDlsrosmvo
1'FXt<l XIX ~ INrrR(;7/f O:r EX1'EDIENTEr I'1tOVENlENTES DOS CONSEUlOS ESTADUAlS DE UCU!ISOS HIDMCO$ ~ DOS
CDMI1tsDE&fC/A HllJMJGlfAnCA:
PARECER;RJ:

EMENDAN-- Sl-:Z
.'.tn"OR, PAULO DEl.GADO E OUTROS
DJS1"OS1TIVONOVO"ISI
DtsPOSrnvo OBJETl\'ADO CAP.[l]. ART. 131.1 i I.INC.IXX1
FINALIDADE ACRESCENTAR DlsPOSrnvo
TEXrO:~- EU/IOltAR SEU f/tOGI«MA DE ntAMUlO E 1fESf'ECT1YA l'ItOl'OSTA OIfÇAMENT'ÁIUA 1tNUAL. E StmMEd-Los À
AJIJtOVA(:otO DOCONSELHONACIONAL DE ItECUltSOS H/DIUCGS.
PAR,ECEItRE

EMENDAN'" SI
AIJTOR V1RGrLlDlitJJMARÃE5 EOUTROS
DISPQSITTVO»OVO"ll
OllD'OSlTIVO OBJETIVADO: CAP. {1}.ART.13).lll).1NC.11
FlNAUDAOE ALTERAR A REDAçÃO DO D!sPOSmvQ

;:;goONIM~~Il;~:m~ ~~~1tE~:Zfo~~ :=;:::G~Eg=A ';;:i;;~ AD:=C::~
SQEM Al'MVADQS !'ELO CONSEUlO NAOONAL DE UCUllSOS HiDIUCOS E: DEFINIDOS EM DECItETO DO l'USIDEN1r DA
MnJ8UCA.CUJASN01tMASDEYEJUOSElCADOTAlMSNOÂMMTODI!'TOAtA.&4ClABIDIf.OGItÁFleAA11NGI/M.
PARECER RE

EMENDAr." S5
AUTOR RICARDO FERRACO Emrmos
DISPOSITIVO NOVO ~ I J
DlsPOsITIVOOBJEm'ADQ' CAP.UI. ART.!l!.II:ZI. L"«: 11
FlNALIOADE. ALlERAJl A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO

roem J 1" 'AltA FINS DO DtSl'OSTO NO INCISO XliI DESTr AR17GO. A DEFINIÇÃO DAS CONDJçOES DE OHItAÇÃO DE
HURVATORlOS DE Al'RO~ANENTOHiDIWELÉWCO. iNT'EGJtAD(J$ AO SISlDIAt~ .ltASIUlRO. SEM
EFln'ADA COM os COMrrts DAS BACIAS INTE1tESSADA~'E COM o o,UADOJr. NAOONAL DOSlsrlMA ELi:nlco~Om.
PARECER;RE

EMENDAN'" ~
AUTOR FERHANIX) CORUJA EOUTROS
DISPQSrTlVO NOVO 't I 1
DJSPQSmvo 0BJEl1YliDO: eAP.m. ART.1Jl. f /21. INC.l J
FINALIDADE, AL'TER.ARA REDACÃO00 DISPOSmvO
TEXTO 11"'AM FiNS DO DISl'OSTO NO iNCISO XlII DESTE AR17GO,A DEF11VJÇÃO sEItA EMAnlCUU:CioCOMOSCOM1Tts
DE &tC1A INTrltESSADOS. AS CONDIÇÕES DE OfElrApio DE lUSUVlifÓlUOS DE Al'MJlElTAMENTO HtDltEUT1Uco.
iNTEGItADO AO Sl&mMA. IIfTEIU.tGAlXJ lJItASlUlRO. flUE SEItA. TAJlM:M «FE1VADA EM AJf17CVUÇÃO COM o OI'EItADOR
NAOQNAL DOSI$TEMA ELEnlCO ~ ONS.
PAUCEJtU

EMENDAN": !1
AUTOR, SARAIVA FELIPE EOU'TR.OS
DISPOSmvONOVQ' ( 1
D1$POSmvOOBJEtIVADO: CAP.'l).AlLT.13).J I I. INC. IJ

FINA1JDADE; AL1'ERAR. A REDAÇÃO DODtSPOSITIVO
n:xro: I r ,AlA. os R1I$ DO DISPOSTO ,\"O n.rCfSQ .\11T DESTE AltTlGO. ..t DEFL''''CÃO DAS CONlJlÇ()ES DE OPOAÇJo DE
JtlAnI:.f.1Cms DE ,..l1',tOt'!7T.tWE1070 HID/tOELEI1tJC'O. ''-7EGRADO!> AO SlSTE:AU 1~7ERUGADO BR&1LEJRO. sER.-t EFm"ADA E..\f
AAnC[,.UÇ'Jo COU o Ol'EJWX)/t .\'AClO,vAL DO Sl,sTE.U.o{ ElETlUCO _ O.VS Ir CO.\.! ..tPROI~ DO CONSELHO NACION.tL DE
R.Et'(~HlDmCOS

PAlECEK:U

DCENDA~ 51
At1I'OR: Pr:IlRO 'EUCiBoo E OUTROS
OlSroSrIlVONOVQ'l r 5 l
DtSPOSmvOOBJ!TIVADO: CAP. IIJ.AJlT. (31.1 IJI.INc. I I
FINAUDADE: ACUSCENTAR.DlSPOSl1lVO
TEXTO: I J- l"AlM os FINS DO DIS1'05TQ NO INCISO li DESTE A1tf7GO. AS OlffOltGAS DE DflfElTO DE USO. INCLUSIVE AS
DlJ1'OM;AS f'JtEnNJ7VAS. QUEEXCEllAJI A I'" tDttl'Olf CEN1'O) DA VAz.io MÉDtA DE LONGO rElUODO DO CUltSO D'AGUA.
SÓIODlltÃOSElf.A.U7VJUZ4lMS f'ELA AMt APÓSMROVAç40 FORMAL DO RESPECT1VO COMiTE DE lt.fCIA OU. NA AusENClA
oarr,DOCNIfJl.
PAnCElLItE

'EMENDA N'" !l-l
AU'I'OR: PEDRO E1JGEH1O EOUTROS
DJSPOSmVO NOVO" IS 1
DISPOSmvOoe.mnvADO, CAP. M. ART. !:zsI.1 I I.INC. II
F1NALlDADE. ACRESCENTARDISPOSrnvO
TiXfO· AIrT. :LI. o COf'4ELHD NACIONAl. DE. ItEClJRSO.fõ H/DRlCOS - c,vlU{. E .i INSTÂNCfA ADMlNISTltAT7VA COM
AUTOlUDADE f'...... ANlJ1.J4AOUUFOItMAlt DECIS()ESDAAfoU.
PAREcERU

EMENDAN" ss..:z
Atn'OR: PEDRO EUGbno E0Ullt0S
DfVQSmvONQVO" I 5 I
D1IPOm1V00BJJmVAJ:)(j CAP. M.AAT. 1151.1 (Ul.1NC.11
FlNA1.JD..\DE: ACRE!CENTARDf5P05mvD
"TEXTO f'AItÁGlMFO úNtco. NO UGULAMENTO f'ttEVIS1TJ NO ART. ZO DA PRESENTE. SERÃO ESTABELEOlJOS FOItMA
1'ItAZOS ECOMn:rtNaA I'AM Al'ItDENTAÇÃOAO CNltN DERECURSO CONTltA ASDECiSbES DA ANA.
PAltECElt:RE

EMelDAN", M
AUICIl: JUtats CAVAlCANTE EOUTROS
DlSP05mvONQVO 11 SI
oruosmvo 0BJElTVADO: cu. (lJ.ART. PI. f 1Jt.1fCC. rI
FINAl.IDADE:AC~AROl5POsmvo

n:xro: I J-A onlMÇÀo DO$ USEJfVATÔ/UOS DEVE SEIf DEUBERADO rl:LOS AGENTES DAS BACIAS HJDJfOGItÂFleAS TAl.
COMOCOMITts DE&iClA.AS.SOCUç()ES DE lISUÁ.JUOSCOM ANutNCiA Dos ORGÃOS GESTOlfES ESTADUAlS,
PARECEJt Jtt

EME!mAN' ..
AUTOIt CI.EMel1'lHO COELHO EoutROS
DrSPOImvoNOVO? (S I
~mvoOBJmVAJ)(jCM. m•.uT. (Jlo' fJI.lPfc. (I
FIMAUDADE; AClESCENTAROl5P05mvO
TEXTO I J-"A.Jt..f os FtNR DO D1S1'OSTO NO INC1S0 IJ DESTE •.fR77GO. IlS OUTORGAS DE blREITO DE uso. INCLUSIVE A
OUTORGAS 1IfZJTNTIVAS. QUE EXCEDEM A I'" tDEZ lOJf CE.NTO'1 DA VA~O MEDiA DE LONGO I'E/{JODO DO CURSO D'AGU

=~=.Auro.vz.tLHS'EUANA AM Il'RDVAç.40 FOItMAL DO lfESl'ECTWO COMlTi DE BACIA 0(;. NA AUSÊNCIA

PAUClZ;H
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naNDAN"', l\
AU'TOR: tNOCtNcJo DE 0UVElRA
DJSPOllITtVO NOVO 'I IS J
DISPOSmvoOlJE'IlVAOO; CAI'. rnJ.AJl.T.l'AI.lt 1,1NC.11
nw..tDI.D€: M:RDCENTMlOl.S1"05mvo
nxro: ..utr. tA Arr lJJI ANO AI'ÓS DVXAI( o et«GQ., o EX-DIRIGENTE DA ANA NÃO /'(iOERA. REI'USO/TAR (lUALQUEF
1DIQ4OU~1'UANTEAAGbICJA.
PAltlClJt:aE

DlSI'OSrrTVOOBJEIlVAOO CAP.llT.ART.''''.illl.I1'fC.11
FINALIDADE ALTERAR li REOAÇAo 00 DlSPOSmvo
'TEXIQ. I l-O Dl1tETOR·nrESlDENrE DA ,<\NA SERA ESCOLHIDO PELO fRESIDEfffE DA REPÚBUCA DENT7I.E os MEMBROS DA
DlllETDlUA COLEGIADA. E IM'EST1DO NA FUNÇÃo /'O/fQUUJ!OA..NOS.
PARECER. AS

EMENDA~ U
AUTOR; REaIS CAVALCANl'EE OUTROS
OISlO5ITTVONOVO" I I
OISPOSTTTVO OBJJmVAIX>' CAP. fll. ART. f-ll. i 11. INC.II
mlAl.JDADE ALlERAAA REDAÇÃO 00 olSPOSmvo
TEXTO A/fT. ~A ANA SERA DIRIGIDA I"OR UMA DIRETORIA COLEGlAlM. COMPOSTA DE CINCO MEMBROS. aCOU/lDOS DE

'::~::~0!J:1~~~~:c:;.RO:~~::r;~tou~~~N:ZC:::~U~O~C:=;L~t'::r:-=::t~1o~~~
nff)ClJ1W)()/UA.

PARECER.RE

EMENDAN"" iJ-l
AUTOR: REaIS CAVALCANTE E ovrnos
msrosmvo~vo"'l \
DISPOSrnvo OBJETIVADO CAP. In. ART. 1.&1. i 111. INC.II
FINALIDADE. ALIERARA REDACÁO 00 otsPOsrnvo
TEXTO Jro /'/fES/DE!VTE DA REPUBLJeA ESCOLHERA os CINCO MEMBROS DA DIRETORiA COLEGIADA E. ENTRE ELES. SEU
DllETOJt rlttSlDENTE.IM'ES11DO NA FUNÇÃO roR QV.t1lW ANOS OU PELO I'RAZO QUE' nEST....R DE SEV AlANDATO.
PAR!CER.A1

EM!NDAN"- ~
AtIIOR.. QUMPIO P[RES EOum.OS
DISPOSrnvONQVO '11 I
OISl'mrnvoOBJETIVADO CAP.fll.ART·I!iI. i 11. (NCII
FlNALlDAQE. SUPR1MIRO DISPQSmVQ
mero
PARECER· RE

EMENOAN" 65
AlITOR INOCENCIO DE OlIVElRA
OW'OSrt1VONQVO"\ 1
OlSPOSmvOOBJETIVAOO: CAP. IJI.AJlT. 151. i !11.1HC.11
FrnALIDADE AlTERAR A REDACÃO DO DlsPOSmvo
TEXTO: I r SEM r/tEJUlZO DO QUE I'REPEtM A LEI I'ENAL E A LEI DE IM1'IfO/JIDADE A/JMINtS1KA17VA. sERA. C4.rJSA: DA
'EJWA DO MMlDAro A INOBSVlV..tNClA. POR QUALQUER UM DOS DJIUGENTES DA ANA. DOS DEYEItlS E I'Jt01SJÇÔES
INDtE1VJ'7:S AO CtIrGO.INCLU/N1XJ..SE ENT1fE AQUELESo C(JMI'tUME/ll'O DAS I'Olirrcu DEnNlDAS 1'..uA o SETOR f'E/.M
óltGÃos COMPETENTES.
,ARECEIt AS

EME!OJAN" "
At1T'OR SARAIVA FELIPE EOtrrROS
~mvONOI{O"t I
OlSPOSmvOOBJEtIVADO CAl'. IUI.AR.T. 1'1. i ll.INC.1 I
fINALIDADE, SUPRlMIR o DISPOSrnVO
mero
p,t&fCEJt:P.!.

EMENOAN" '1
AlJTQJl. INOCESCIO DE OLIVEIRA
Dt5?05IT1VONOVO" \ 1
DISPOsmvo 0BJE11VADO CAP. [111. ART. Ili].III. INC 11
~ALIDADE AL.lER.AR .... REOACAo 00 DISro.'ômvO
TEXTO AIrT. '" ....OS D/RIGENTES D.... ANA t ~'EDADO o EXElfCic/o DE QUALQUER 0fJT1tA A11Y1D....DE PROFISSIONAL.
Dll'ItESAlUAL S/ND/CAL Ol: DE DlIfEÇÃO 1'OU17C()../,AR'U/MIUA. SALVO A DE 'ROFESSOR. SE HOllVER COAl'.A171J1UJ)ADE
DENO«A.IUDS.
PAUCE!LAS

EME!OJAN" OI
AUTOR" REJISCAVALCAN!E E('I{J'fROS
DlSPQSmvo NOVO" I I
D1!1OSrrtVoOBJE'I1VADO CAP.lml.ART. 11011. i (I. me. rnl
FINAUDADE. sUPRIMIRa DlSPQStTTVO

=PAJtECEJtU

EMENDAN'" ""1
AU'TOR.: REGlS CAVALcANT'E EOUTROS
D1SPO!Il1VONOVO" ( J
Dl5P05Il1VO OMm'VADO: CAP.Im. ART. "1.1 121.INC IJ
FlNAUOADE. sUPlUMER. ODlSPQSmvo
1EXIO
PARECER RI:

EMENDA N'" u-l
AUTOR, REOIS CAVALCANl'EE oumos
Dl5POSrrtVO NOVO "I J
DISPOSmvOOWEIi\·ADQ· CAP. M.ART.I:Z21.' ['I.mc.ll
FtNALIDI\DE: SI..lPRIMIR. o DISPQSnlVO
1EX!O'
PARECER. AS

EMENDAN' "
AUTOR, INOCENcIO DE OUVE!RA
DI!P'OSITIVO NOVO" r I
DISPOSrnVOOBJETlVADCl CAP.liU.ART.I'l.i 1:l].INc.1 I
FINALIDADE. Sl1PRD.QR,o DISPOSITIVO
1EX!O
PARECERAS

EMENDAt-'" 11
AUTOR. REOISCAVALCA.NTEEot.mlOS
DlSPOsmvo NOVO 'lI :
DJSPOSmvOOBJETI\'ADO' CAP.121.A.RT.I7J. I M. INC.I!I
mtALIDADE, A!..lER.ARAREDA.ÇMl oomsrosrnvo
TEXTO 11. E.l:.>!Ml.\:.ur E DEC/DJR. SO.(11'.E PEDiDO DE OC.1'ORGA. DO D1P.ElTO DE t'3V DE REn'RSOSHJDPJCOS. 08SERI:.woO ART.

~'~3'DEI::± I

êMENDAN" i1
AUTOR VlRGD..l0GUiMARÃESEOL'mOS
DIS1'OsmvO NOVO" f I
DISp(mnVO oSJE11VAOO CAP.IITl. AJlT. 11J.1 II. tNC. M
FINA1JD.ADE AJ.TERAR.A REDAcAo DO DISPOSmvo
TEXTO v. EXAMIN.... lf. E EMmR '.4Jt6urr rtCN/CO CONCLUSIVO SO/lU ~ED/DODE OrnuRGA DO DlUcro DE uso D
RECl!1tSOS HlDMCOS. ,AltA. A'UClAç..{O DO CONUUlO NAC/ONAL DE UCUltSOS HiDlUcos' N.... INVarr'bicIA
AGtNciA DE4ACU
PARECER RE

EMENDAN" 1J
AUTOR REGISCAVAJ.,CA,.....1'EEOUTROS
OISPOSmvQ NOVO '" ~

DISPOSIT1VOOaJrnVADQ c~.ln\.A1.T.I7J.lll.lNC. M
FINALIDADE A.1.TER.AR A REDAÇÁO DO DISPOSmvo
rr.xro ~'. EXAMINAI! E DECIDllt SOSUO ~[DlDODEOuro~DO DIUlTO De.usoDOS /fUURSo.r; NIDIUCOS EMC.'U1U"C
D'AGUA DE DOM/N/O FEDEXitL E nSCAL1ZA1f. AS Ol!TOlfGAl E/tImlJAS "ELOS olfGÁos RE$1'ONSAJIf:/S DOS ESTADOS E D
DJST7lITO FEDSRAL QU6IUCZUUMUTA MUGAÇÁD.
PARECER. AS

EMelOAN" 7.t
At.J'1'OR.. REGlS CAVALCANTE E 01.J1'ROI
Ol!P05rTTVONOVO"( 1

D1SPOSmvO OBJEJ'lVAOO' CAP. flI}.ART. In•• (I. INC. fVIIJ
FlNALJDADE, ALlERAR AREDAr;Ã.O 00 D1Sl'OsmVQ
~ m - AS:U'C4.lMA, DnmBUlIt c .4PUCAR RECEITAS AUFERIDAS I'OIf. lN1rltMtDIO DA coUANçA nLO mo DE
RECUlUOS H/DR/COS. EM COMUMACOlWD. EM Ct1M REGIÃO, COM..tS ItESHcnVASAGtNc1AI DEÁGUAS OU DE&CLtJ;
PARECER RE

EMENOAN"" 'S
AU'TOR. J"EDRO EUGtNJo E OlJTRos
DlSl'05Im'ONOVO"C I .
DI5POSrnvo 0BJE11VADO: CAP. 1ll1•.uT. 111.1 (I.INC.I I
l'INAl.IDADE. SUP1UMlR. oDlSPOSIl'lVO
1EX!O'
PARECER..I.E

EMENDA~ .,Sol
A1JTOIt; PEORoWGt:NJoSOI:JlROS
DISPOSIm'ONQVO" r 1
D1SP05Im'OOBJETIVAOO' CAP. M.AR.T.UII.II 1.1NC.IJ
FlNALIDADE. SUPRlMUtO OlSPOSrnVo
1EX!O'
PARECER.R.E

EMENDAN" ."
AUTOR. SARAIVA FEl.IP:E E OlJTRos
DlQIOSmvONQvO '11 1
DISPOSmvo OBJEI1VADQ' CAP. tnl.AltT. [11.1 (1.1Ne. M
FINALIDADE ALlERAR A REDAÇÃO DO D1SPOSmvO
11iXro. v-DEQD/llAD REFERENDC/MDA DlltETOlUA COLEGIAlM AS QlfE$7t)ESDE rmabK:IA UU77VAS ÀSCOMKTiNaA
DA D/JtErolUA. COUGLlDA:
PARECEIt AS

EMENDAN'" 71
AlII'OR: SERGIO NOVAIS E OUTROS
DISPOSIm'ONOVO" ( J
DtsPOSrnvOO8JE11VAOO' CAP.IIIJ.AJlT. lIl. t l I. INC.IUI
FINALIDADE. SUPRIMIR. o DISPQSrrtVO
mero
PAREcn.AI

EMENDA~ 71
AUTOR. INOCÉNCIÇ) DE OUVElRA
DlSPOSrrTVO NOVO" I J
DISPOSITIVO oanmvA.DO. CAP.ID~ART.III.' 11.lNC. {VIII
FINALIDADE. ALTERAR AREDAÇ,i"o 00 OISPOSmvo
TEXTO' 1111 _ NOIII!AIl.ItZQU/VTAR E EXONUAJt SDlJITJ:JOlfES. I'ItOw:NDO os cac;os Dl COMUSI.O E A.t n.A'Ç()a •
ct1NTL4NÇA,
PAllECER. AS

a.ENOAN": "
Atn'Oll: RONALDO VASCONCELLos E ountos
DISlOSJTIVO NOVO , r51
DlSI'OSmIlOOOIEtWADQ CM. 111.AR.T.l' 1.11 1.1KC.11
FINALIDADE AeRESCarrAR Dlsrosmvo
TEXTO, P.4RAGI/A.FO UN1("O ..l PltOCU/UDORU IM ..viA sEM E.\TJK:lDA /'Olt!fM PROCtrttAOOR fCHEFEJ NOUF.ADO'EU I»1fn'OIUA.
~~.iJ7NCULlR.sE.JAAD""'~CL<GEW.lUCMÃOP"""F1NSDEO"'EJ,T~t;,lDNOJW..l!1l"E.VPEA'=7ft~

EMENDAN*- •
A1JlOR SJJWVAtELlPEEOUlltOS
D1SroslTIVO»OVO'" 1

~~~~ç~~J;~MJolNe.fl

TEXTO' A~T. Jl .A ANA fODuA. TtEQUISlTAJt. COM ÓNUI. URII1DOlfEJ DE OJ!GÀOS E Efl77lJADES/~~
AlM/NI.t7ltÂ.CiO I'iJWCA DIRETA. AUTÃR(lIJICl E Fl!NIMCJONAL. OUAJ$tJllllt Uur SUAM AS Amav,~A u.
EXDCJIMS.
P.-.JI.i.CiR~U

EMENDAN"' I.
AlJTOR.: R.ONA1DO VASCONCELLOS E 0llTR0S
DiSPOSmvONOVO" I I
D!SI'05rttVOOBJE1TVADO: CAP·lDIl.AJlT. tuI. i 111.1NC. (1
FINALIDADE: AllIRAR A RmAcAo DO DISPQsmvo
T!XI'O.# JftA DlltETOltlA. DA ANA. NÃO I'ODERA DISf'OR S061tE A AL1ZRACio DE (jUAN11TA17VOS E A DISTJUllU/ç.40 DAS
FCR/tD~DA ESTRUTlllU ORGANIZACIONAL DA AVTARQUlA. OBSERVADOS OS NfVE/S HIERARQUlCOS. os V....WRES DA
REf7UIJlJ1ÇAOCOUES/'ONDENn: E osRESnem'OS CVSlTJSGWlWS.
PARECERU

EMENDAN": 12
A11l'OR.: ttRoIO REIS Eoumos
DCIPOSmvo NOVO" 1 I
DIIP05mvo CJB.JEm"AOO: cu. (IV).ART. (...~, (1.INe. (IlI
FINALIDADE: AL'I'BAR.A REDAÇÃO DO DISPOsmvo
1'EXTD: li ~ ~U~DUl'YAf)O;f DOS eoN'l'Mros DE GEST'io CELElIftADOS COM AS AGtNclAS DE ÁGUA t AQVEUi
HI.A.m'DSA COMtNCt nl.O lISO DOS MCVUOS HíD!t1COSONDE NÃO EXImItEMAGÊNCIAS DEAGUA.
pARECEJt;:u:

EMENDJ.,N" U
AlJTOIt JUCARDO FElRAÇO E OlJJR.OS
IXIPOSmvo NOVO? r I
IXJro5rtJVO OBJETIVAOO~CA.P.IIVJ.ART.1141.III.lNC.lII1
~1IL'IBlAllARmAÇÀOOOotsPOSmvO

'IEXI'O /I. os l«CUltSOS ItELCT!J'OS Á CDIJJ«NÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRlCOS DAS BAC/AS HlDROG1fAFIct$ ONDE
Nlo EX1ITIItEMAGtNctAsOEAGUt.
PAJtECEJt:U

EMENDAN'"- ...
AUTOR: OR. JttuoE0UTR.D5
DJIlOSmvoNOVO" { J
D2S1'05mvOOBJETIVAOO~ CAI'.IIVI.AJlT. 1141.11 ~INC.IU1
FIIrWJDACE:AL'IBAltARroAÇÃOOODlSPOSrnvO
'IEXTO: lI· M 1tECUIt.f()$ REl.ATlH'JS.4 COBJr.(N(:4 /'ELO USO DOS RECURSOS HiDRlCOS NAS BACLtS H/DltOGw.À1'ICAS ONDE
NIlo EXIm/tEJIAGtNct.As DEÁGUA ouDE&«CLL
~ADCBJt;1lJ:
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EMENDAr-r: 1'1
AUTOR, RICARDO FERRAl;o E OUTROS
Drsrosmvo NOVO' r I
DIJElOSmvOOBJETIVAOO: CM. M. AaT. II'f.' (1.1NC. (I
FINALIDADE. AlTERAR AREDACÁO DODISrosITIVo
TEXTO: AIfT. 1" o 10DU EXEcurwo t'MJCEDE1tÀ. A DESCENTlCA.LJZACÃO DAS AT7V1DADES DE DUItAÇÃO E MANun:NCiD
DEIfESDYAnJJUDS.CANAlSEADUTOJUSDEDOMiN/ODA l)NI;io. Q
PAAECER.RE _-----------------.J,..-X

\.""
EMENDAN'" I'Z
AUTOR. FERNANDO CORUJA E OUTROS
OISPOsmvONQVO' I I
D1'5l'05rtrvOOBJEllVAJXlo CAP. f!l.ART.IJtl. J I J-, lHe 11
FINAUDADE, AL1BAA A R1ID.ACÃO DO DISPOSITIVO
TE:XJ'O ART. 19, o PODE//. E\l'C[77JO p/f.OCEDERA .4 DF.!iCE1I71l.WZ~ÇJo D.~ .mf7DADES DE OPER.K..lo r .U.4....[7'E.\'Ç•.fO DE
RESQUj.l1ORtDS. Cl.\rltS EdDUTOlUSDE1XJM],\10 DA u.vtio,
FAJtECau

EMENDAN'" "'1
AlITOR.. REGIS CAVALCANTE EOUTROS
DfSPOsmvoNOVO 'I' rsr

~~ID~.~~~~~ó'W.I.III'1NC.1I1
~ :ti" (SETEE MElO 1'OIfCENTOJ.DEACORDOCOIIA lEi~E1fALrr'.4JJ.DE1"1.ARl7GO2l, lNCrSOI. 11'"

CMENoAN'" ".2
AtTTOR ROOlSCAVALCANTEEOtTiROS
DISPOSITiVO NOVO ~ I S J

~~~;~~~~~ôI2~1.111'1NC.IUl

:7n::ét~~~=.D:::::::::::CA.lMS EMOl/1ltAS aAClA.S RIDItOGMnCAS E Ql/E UNEnaEJId UGl

~~1tECV1tfOfNirwcos.Al'IfOYADtlf;::CC:~~~=INCLlJiDos,.

EMENDA~ I"
Al1ItlR..1'tm.2MCtJ RODRWIJE.l!i E00fR.0S
DISPl'Y.;mvo NOVO' ( I

~OllJImVAIX>CAl'.M.AIlT.I"f.lll.lNC.11
TEXto .stJPIUMIR. ODlSPOSrnvo

P~;RE

~~~;~~~~r:~~~'o1NC.ll11l
TEXTO 111. os ItECUMOS I'ffOVENlENTES DE COM'tNIOS. Acouas OU t:fJNnA.TOS CE1.ENfADOS COM ENTllJ.WES.=c::..OS OU EMI'IfESAS NA.ClONA.IS OUINTrmAClONA/s E os /tEClJ1fSQS JtUA.f..t.WOSnusAGÉNC1AS DEdaUAS E

p1JtECER: JlE

EMENDAN'" "
AUJ'OR.: ROOlS CAVAI..CANtE E0Ul'R05
OlSPOSmvONOVO'l! s 1

==~~~ll"I.ll"INC.~1

~Lt~ClJlUO$ltE'A&t4DOSI'E1.ASAGtNc1AsDE&tClAr

~~.

AUTOR; DR HEUO EOlIJ'ROS
DI:SP05mvoNOVO'" J

EMENDA~ 17
AtrrOI.: VDtOtl.IO CJUDoCA.ItÀES EOU'TKOS
~NO\'O?IJ
l:XW'ClImVO0BlBTtVADo: CAP. (-41. AAT.fl"'.1 PIl.INc. (21
FINAI.JD..\DE: AL'IlJtAlt.ARmACÃO 00 OlSPOmIVo
tEXTO 11 • 0$ Jl!'C't'.U:;)S ML.U7I'OS A CO.M-L\'ÇA !EW l'W DOS ltEC'L'WS HJDRJCOS .~ A-iC'MS ONDE .VÃO L'flS1l
AGtNr:usDE&tCut
PA.UCI!l.:u.

EMENDAN":1t
AUTOR: RONA1.DOVASCONCEllO.~ E 0UTRD5
DI'SI'OSn1VO NOVO 11 s1

~=~~~~~lJoI"lll.lNC.fIIL'l
=~~UClJ1UOS/fE1HSSA.l)();JNLUACbK:usDEA(JQAOUIJE&(cr..u:

EtoEND.\ N": ,.
AlTITJR GLYCQN l'ERRA PINTO Eot..mws
omosmvo NOVO'! r f
DI5PO!mVOOBJETIVADC)' CAP.!!Vl.AJlT.1101l.lll.lNC. (VII]
FINALiDADE. ALTERAR AREDAC.w DO D1SPQSmvO

=~~:D=~:':~~4%t:::~';:~JD:/,::/:M..ur.tG4AU EM D«OItlfbIctA DE AWU DE
PARECER; RE • •

EMPlIDAN'" lU
AUl'OR; OI.YCQN 'lEtRA PlNTO E 0lJlR0S
DISPOSmvONOVO'l'1 I

~~:m~D~~~~·f12l.ill.INC.11
mcro
PARECER;R.E

Et.ENDAN"7 n
AUTOR, OLYCONTERlA PINTO EOlJ'nOS
DlSPOSrnvO NOVO '( 1
DlS!'O!ImVOOBJE11VADO' CAP.IIV).AR.T.l1,aI.III,lNC.IXI
F1NAUDADE; sUPRlMIR o DlSP05ITIVO
TEXIO,
pARECER.; AS

EMiNDA. W- 'J
AUTOR, VlRGIlJOGUIMARÁE..,; EOUl'ROS
D1St'OSntVI) NOVO" (5 I
D15POSmvOOBJETtVAOO: CA.P.IIVJ•.\Ar.lu)..II. me. (Xll
FlNALlOADE; ACRESCENtARDfSPOSmvo
TEXIO: Xl· os ltECU1fS()U"~DOSHLASACtNct.u DE&tCIAS.
pARECER:RE

&mNDAN":~

AUToR. RICARDO FERRAÇ'O EOUTROS
D1SPOSmvONQVO', 1
D1SP05mvOOBJElIVAOO: CAP. M.ART.12.aI.lIJ.lNC.f J
FINALIDADE: SUPRIMIRo DISPOSmvo
TEXIO,
PARECa,n

ENEND.\~ ".
AUTOR.; MOREIRAFEItRaRA EOutROS
DtSPOSnlVONOVO' rs 1
DJ5POSnlVOOBJEtTVADO: CAP.IIVI.AJtT.II"I.IIUJo lHC.11
FIHALD::W:lE.: ACRESCENl'AA DlSllOSmVD
TEXI'Q: 1'AM;ÍG"A.FO úNIco. A ANA UI'.,tU.4a.4 o EQUI"AtJ:Nn A """' lM't'TNTA E DOIS E Hno 1'OIt CDm1f DOS
UCUIl.IOC~DlGtDA&oIClANOSTnJlUSDOINCIMJIlDamMflQOI'.A.&4AItISNCrlYAAGtNclA
• AItflCJ3JtU

EMEND...~" ~_
AUTOR.. RONAlDO VASCONCELLOs EOUTROS \
DI5~mVO NOVO~ f I
DI5P05mVO OBJETJVAOO CAP. ["I. ART.fl!i!.lll, L"'fC.ll
FJNALIDADf; AL1ERARA REDAÇÁOOO DISPOSmVD
tEXTO ART, IS. ASRECE1TJS lFtOII~1E.\TES D:I C:OBR.i.\'Ç,A PEW USO DERECt"ll.SWi HJDRlCOS NAS BACIAS HIDJtOGR..IF1(.·•.wOYDE
vÃO E.Umlf.EM AGÉNCLiS DE .~Gtit or: DE BAeu sE.RJo\lA.\7100s A DI31OSICJo DA "LVA. NA CONTA C:~7Cd DO CiOIR\'(J
FEDE11ALEXQl'A\TQ,\',.iOFORL\lDES17.\'ADASPAMASRESPECm:.tSPROGJ/A\IAÇOES.
pARECEitAS

EMEND... N'" "
AUTOR; REGIS CAVALCANTE EOUTROS
DISPOSmvoNOVO'l11
D15POSmvOOBJEnVADO: CAP. fIVl.ART.115I.i 1I. L'C. 11
FINAL1D.ADE. AL1ERAR A REDAÇÃO 00OJSPOSJllVO
tEXTO tlKT. lS. os 1tECU1tSOS F1NANCElltOS I'ltOVENlENTES DA. COMA.NÇA. DE DIOI.UJl~ ADMlNISTlt1flKJS
/lEFElfENlU À. EH1S&Ã.O DASOlnO!fGASSEltÃO CONS1DElfADOS1tECElTA& DA ANA.
PARECERAS

EMENDAN" ,.
AUTOR, VIRGILlO0tJ'CMARÃE5 EOUTlIDS
DJ51'OSJTIVONOV011 I
DISPOSITIVO OBJImVAOO' CAP. (IVI.ART.(I5l. i I I. me. [I
FINAllDADE; AllERAR. ... REDACÃO 00 DtSPQSITlVO
TEXTO ""'To U. AS 1tZCElTAS 1"IlOVENlENrES DA CO!Jt.tNÇA. ,eLA OlR01tGA. DO DllfElTO DE USO DE ltECU1fSO$ HiDIUCO:,
EM lUOS DE DOItIiN10 DA llNIÃO. sElrÃo MANT7DOS A D/S1OSlCio at ~. NA CONTA. [ÍN1C( DO GOVUNO fZDEltAl
ENQUANTO NÃO FO-ltEM JNnT1V1DAS AS /tESPEC17YASIIGtNcLu DEMeus.
p/dECER.; RI:

E.MENOA.N" 115
At1l'OR: AHI'ClNlO CARLOS PANNUNZIO Eoumos
DIJroSrrTVONOVO' I I
DISPOSmvOOOJETlVAOO CAP. M.AllT. 111!.1 1I.INe.1 I
flNAUDADt: ALlEJtAR. ...RmAÇÃO DO DISPOSITIVO'J!XT[);.mr. J·...'M__---."M' ._.._.

/-QtJ..cJtDITdEClNCO/"OR.CE:NTOAOSESTADOS.·
/l-QCLlU1tTdECINCOroRCD.TO.40SMt':'o7CIP1OS,
IH - QC4LID DEClJoIOS roR CE..'-I1O..l0MNISTEJUO DOMEJOA.\iB1F..\TE.
1I'··l'ltt:SI.vttIJ.OSE~DEClMOSPORCE.vro.rlOMlNlSTERlODlitl.VASEENEROlA;
V-001SroRCENTOJIOM1HlsrwoDACltJ,'CL{ETECNOLOOL~•.
n-QUAmo~cENTOAdNA

§ ".Á COTADESl1NAlJ.-I"w1tlNlst'E1l/O 00 .\IEJOA.\fB/EhTESEM E.\lPIf.ECl4D.-I,..:--t E/..fBOMCti'o DA rotmCA N,IJ;lO.\'ALDE
RlClll&JSHIDRlCCJS.

i S·d COTA DES77.VADA"i ..L\:4 $ERrl E.IIPREG,IDA .\'.4L\IPLE.\lE.\7ACAO D,-I rounC.i .\'X/OY4J. DE Me{ 1?SOS mDAJCOS. DO
SlSlDf.-INAClONALDEGERENC1AME.\TO/XJS!lECV1t!iOSHIDlUCOS.

14·OS"RDrALTlES"EACOU,EN5AÇ,lORNANCtmAPELAcmt.1ZAÇJoDOsRECUR!XJSHIDRICOS1AMG.EltIC'JoDELNUCilA
HlDRELE17f1C..t 1.\'SlTTt:7DOS PruLlJ.VO 7 9PtJ, DE 21 DEDEZE.\/lfflO DE 1H9.JA W1LJCA\/D 1',o\GAAlENTO,ElJJ ['SO DOS
/lICUMOSHI/wcOSDEQUE7J..ITddSEÇJQLVDOCnrrt'lOU'D..lLElN-'..m.DEI"7,
PARIlCEIt li:

OISlOSmvoNOvo'r I
D!SPOSmvOOBJETIVAOO: CAP.IVf•.ur.IU1.11 I. lHe. I I
F1NAI.IDIUJE; StmUtoOllo DISP05mvO
mcro,
PAlUiCERU

EMENOAN": 1,,"1
AUJ'OSt: FERNANDOCORUJAE OUIROS
OlIP05I1lVONOVO'1 I
DIIPOSmvo OBJETTVAJ)(): CAP. M.AJtt. 12.a,•• I1.11fC. (I
FINALIDADE SUPRD.llR oDI!;POsm\'O
mcro
PARECEltU

iMENDAN"- JI1
Al1TOR: SEltGlOms E OUTRoS
DlSP05mvONQVO,? I I
DISPOSITIVO OBIEllVADO CU. M. AJtT.llll.l l'1.lNC I)
FINALIDADE. 51JPR.IMDto DlSPOSrTIVOmcro,
PAIl.ECEIt.IlI:
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EMENDAN'" 111
AUTOR: SERGlONOVA!S E outROS
DISPOSrnVO NOVO" I S I
DlSPOSITIVOOBJETIVADO CAP. M. AJtT.I121.1 m,mc.11
FtNA!.JrW)E.ACRESCENrAROLSPmmvO
'I&tI'O: I ~ A COTA. DESTINADA. AO M/NtSTiR/O DA crtNcu. E Tl:CNOUJG1A. sUÁ EM1'f1EGADA "'ti EUlJORACÃO D.
/'DIJuaA E ESTV1HJS SOUE AS &4C'L4S HIDIWG!tÁnC,4S NO SEMI..;ÍIUDO NORDESITNO E NO mo RAOONAL DE SEi
1lXCl11tSMHiD1t1C01
PARECER.; RI

EMENDA N", 1"
Al1I'OR: RlCAROO FERRACO E ourROS
D1JtlOSrrtVONQVO<t { 1
DlSPQSrrtVOOBJEllVADO CAP. M. ART. fIlI.' ['I. lHe. (I
FmA1JDADE; SUPRlMJlt o DISrosmvO
=o
PARECElt Rt

EMPlIDAN'" 121
AlJ'I'OR: FERNANDOCQRUJA Eotmtos
DISPOSITfVO NOVO" ( I

D1SrosmvOOBm'\V.".OO CAP.ll}. MIT. \31.' t lo me. txlnl
FINALIDADE AJ..1ttAR A REDACÁO 00 Ol51'OSrnvO
1EXTO XlII. DEFINIR.. EM ARl1CUUC10 COM os COM/Tis DE BAOAS /N1UESSADO$. AS CONDICOES Da OI"E44,etO DE
RUERVATORJO I'OR AGENTESPúaUcos E PRIVADOS. DE FOltMA A GARANT1/f o USO/l/ÔLT1!'tO DO$IfEClJItSM N1DRlCDS.
CONFORME E3'TAaELEQDONO1UNO DE &-ICU N1DlfOGlfÁ,1CA EEXElfa/f ARQnCf1VA FlSCAUZACiO;
PJ\REcrR AS

CONVENÇÃO
~N"'II'

AtTI'OR.: GLYCON'1ERRA pINTO EOUTROS
DI!l'OSntVONOVO"t J
DlSPQSmvo OBJETIVAOO' CAP. M.ART.(2"'.1 [I.INC. (I
FD'MLIDAOE. SUPRIMIR o DlSPOStTIVO

=PARICER, RI:

EJ.ENOA. N": 1I1
AUTOR.: f'ERNANOOCORUJA EOUTROS
DIIl'OmrYONOVO'l' f J
OfII"OSll1VOO8J2llVAOO: CAP. M. ART. 12J1.1 1J.INC t J
~!tlPr.D.1:IR.O DlSl'OSmVO

=pARB:;mLJU:

AI- ACATADA INTEGRALMENTE
AS - ACATADA NA FORMA DO SUBSTITUIVO
RE - REJEITADA

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 1999

EMENDA~ us.t
AlTI'OR: RONALDO VASCONCELLOS Eoum.os
[»srosmvoNOVo' I 5)
Dl5POSmVOO9JEllVAI:lO" CAP. M.ART. 12Ml.11 J.INC. (J)
flNAlJDADE:, ACRESCENTAR. OlSPOSmvO
1DCTO: t. 7,"", ttt1EE liDO I"OltCENT'Ol DEAC01tJ)(}COMA UIntJKlt.ALN"""JJ,~n.lNCUOli.' r;
PARECElLRt

e.ENDA~' 113
AtJTOIt: JUCARDO FERRAço EOUIltOS
DJSP05mvo NOVO", J
DlSPQSmvOOBJEnVADO:CAP. MoART.llJl.III,INC.11
~.SUP'RDr,(tR,ODl5rosmvo

=PARECER..RE

EMiNOAN" lU
....Vt'OR~ SER.Qto oovAIs E0UTk0l
OlJP'OSmvo NOVO" ( )

D1SPOSmvOOBJETIVAOO~ CAP. M. ART. 12J"1 I]. INC.II
FINA1JDAOO; stn'R.D.mtO DlSl'OSmvOmero,
PARECmtRE

EMENDAN-' 114
AuroR: CLEMENTlNOCOElHO EOUlllOS
DlSPOSlTIVO NOVO" rS J
Dl5POSmvOOBJE'IlVAOO: CAP. M.AAT. 125A1.1 I J. me. t J
FINAJ..lDADE: ACRESCENTARDl!POSmvo
'tiXrQ'_ ART. lSA. o ComEl.HO NM:tOOo\L D'E. u.cuRSOS HID'UCOS • cNaH t A OL'IDrAA INItNtctA ADtr.mllmlA"nVA COM
Al.1TtlRIOADE PARA ANl.lU.R OU REFORMARDECL!Oes DA ANA.
PARECER.: Ri

- -
IN"EM. AUTOR CAP. ART. I! IINC.
105 ANTONIO CARLOS PANNUNZIo EotrrROS V 22

114 CLEMENT!DO CoElJio E OUTROS V 25A
114-1 CLEMENTlNO CoElJio E OUTROS V 25A U
60 CLEMENTlNo COElJio E OUTROS I 3 3

SI DR!lELIo E OUTROS rv 14 Im
34 DIL !lELIO E OUTROS I 3 VII

84 DR. HELIO E OUTROS rv 14 o
95 DR. IlELIO E oumos . rv 15
10 FE!U'lANlJO CORUIA Eoumos 1 1 3
102 IFERNANIJO CORUJA E oumos V 19
106 FERNANDO CORUJA E OlITRoS V 22

106-1 FERNANDO CORUJA E OUIROS V

1lI FERNM1Xl CORUJA E olITRoS V 23
120 FERNANDO CORUJA Eoumos 1 3 xm
17 FERNANDO CORUJA E OUTRaS L 3
26 FERNANDO CORUJA Eoumos I 3 V

31 FE1lNANDO CORUJA E OJlTR.OS I 3 "11
56 FE1lNANDO CORUJA E oumos I 3 2

I FERNANDO CORUJA E OlITROS I I 2

1 FERNANDO !'ERRO E OlITROS 1 1 3

1·1 FERNANDO FERRa E OlITROS I 2

l-lO FERNANDO FERRO E OUTRaS 1 3 XI

1-11 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I XII
1-12 FERNANDO FERRO E oumos I 3 I

1·13 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 2

1·14 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4

1·15 FERNANDO FERRO E OUTROS I • I

1·16 FERNANDO !'ERRO E oumos n 7 V

1·]7 FERNANDO FERRO E OUTROS o I. V

1.11 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10

1-19 FERNANDO FERRO Eoumos m \0 1

1·2 FERNANDO FERRO E OUTRaS I 3 I

1-20 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10 Z I
1·21 FaNANDO FERRO E OUTROS m li I
1-22 FERNANDO FERRO Eoumos rv 14 o
1·23 FERNANDO FERRO E OUTROS rv 114 V!

1·24 f'ERNM"DO FERRo E OUTROS IV 15 I I
1~2S FERNANDO FERRO E OUTROS V 20

1·26 FERNANDO FERRO E OL7ROS V 20 11
1·27 FRNANDO fElUtO E OUTROS v 20 12
1..21 FERNANDO fERltO E OUTROS V 2'
1..29 FERNANDO FERRO E OUTROS V 2Z 6
'.3 FERNANDO FERRO E Ot1I'RQS I· 3 U

1'" FEltNANDO FERRO E otmlos 1 3 m
1·' FB.NANDO FEU.o E OUTIloS I 3 V

I" FERNANDO fERlto EOUTRas J 3 VI
1·7 FERNANDO fERltO EotrlTtos I 3 I VII
1-1 FERNANDO fERltO EOUTRos 1 3 IX
'.9 FERNANDO FERRO EOUTROS 1 3 I X
103 \GLYCONl'E1\R.APINTOE ourn.os V 22
110 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V "119 GLYCON TERRA pINTO E OUI'ROS V 26 I... DLYCON TERRA pINTO E OU'IllOS I 3 IX, GLYCON TERR.A pINTO EOUTROS 1 3 X
91 GLYCON TEllRA pINTO E OUTROS rv ,. VII
2 GLYCON TERRA pINTO E OUTROS rv I' x

51 INOCJffiC1D DE OLIVEtR.A I 3 XVII
61 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA n 9A I

-AUTORES-
ANEx6rr

G
EMENOAN": 11'
AUTOR, GLYCONn::u.A PNt'OEOUJ'ROS
DlSPOSlTIVONQVO" I I
DI5l'05fI1VO DIlJElTVAIlO, CAP. Mo AIOT. ~'J, 111.""'- II
F1NAl.IDADE; ALTERAR AR!DA(:AO DOOlSPOSmvo
TEXTO AlU: 26. FrCMI J!EH'JG..tDOSOSAlfTS. d EH AI LEIIrUJJ. DE, DEJANEI/tO DE 1"7.
pAJtEcr:1LAS

EMamA~ til
AUTOR.: REaiS CAVALCANTE' Eotrntos
DiSPOSmvoNOvo'lll
DISPOSmvOOBJE'TlVADO: CAI'. M..ut'J'.IU~III.lNC IJ
f1NA1..IDADE: Al.1'EVJt A ItEDA.ÇAO DOOlSPOSrnVO
TEX'ro:AIrT.1LncAM~OI.unDQ1J/.JZ.n._~U.IMLEl"'UJJ.DE'MJA1mIODElm
PAUCE:R:AI

aGiNOA.N'" 111
AUTOR: SERGIO REIS EOUTROs
DllIl'ClerTTVONC!VO 71 S J
orsposmvOOBJETIVADO: CAP. M. ART.I1UI.III. INC.II
FlNAlJD..\DE. ACRESCENTAR DlSPO!mvO

TEXTO: A.w:. nA. NAS lAeus HrDIIfJG~nc.uONDe mUM IM'TALA:D.U AS AGt1K:Lcs DE ÁGUA. OI UCllIt$OS
FINANCEIROS ORll/NDO$DA C08t«NÇA /'ELO uso DE UCURSOS HJDIHCOS SERÃO A ELAS 11tANSF'ERlDOSMENf.4tMENTE.
CONFORMECON11tATODeCLn"ÃD.
PARECElLRE

EM'ENDAN-' 115--'1
AUTOR, RONAlDO VA!lCONCW.OS Eot1TROS
DrSPOSntVO NOVO" ISI
OW'OM!lVOOBJEITVADC> CAP. M._.I2!A~ II ~ lNC. (DI
FINALIDADE: ACRESCENTARDW'OSrnvO
1EXTD: lI· AS Q1IANllttS QlJI: DEVAMUR AnlCUM.t DlouraM IA.ClAS IlIDItC'JG«ÁIICAS eQUI'..naar A ltI'OIÃO

~~eIj°:::~Dr:~E~~==~M==~=:=u-
CONCZI>EN11:E.
PARECERR.I

EMENDA~ 115
Al1TQR; RONALDO VASCONCêLLOS EOIJIROS
OlSPOSmvo NOVO' ( I
OI:SP05mvo 0BJE1lVADO: CAP.I!1.AJlT. (2!.II.11 ~ INC. rI
FINALIDADe:ACRESCENTAADlSl'OSmvO
tEXTO, •.ulr, 2SA. XAS aAC'LtS OXDE FOrw.II.\~...l.ArHs AS AGtvcus DE ..,ac,.1 m.. DE BAC'LI. os vrr...'PJiOS F7.\'A.\'CElROS
OMCI,VOOS Do-t COSRAAr;A PELO l.'SO DE RECCJllSOS IRlJNCOS SE CO,\~7RJt; RECE1T~ DU!'JAS DoTlD..JDE&. SENDO 10#, E1At
..tMEc..JD...IDO E»UCADO.IM FORAU DA UI Qr."E '7ERA DI5r:Il'US.m ES:,t.{ c'ubJU\t".,L DETT.\"lX)SERItE..ASSrlDO.1 ...S.1
PARECER.: R.E

a.ENDAN'": 11'
AtrJ'OIt: IUCARDO F'ERRAÇO EOUTROs
otsPQSmvooovo 't Is1
DISP05MVOoonmvADO: CAP. M •.uT. (1!AJ,1I l.lNC. (I
FINAlJDADE. ACRE$CENTARDISPOSmvo
1'EXTO AIrT. 2U NAS &4.C1AS HIDMJGltAFlCAS ONDI FOUJI INn'AUlMS AS ACtNaAS D~ "cu. "~
=~C::::;~~i:r~~n.o llSOUucrmsosHiDJflCOSSUÃOA ELA6TWi8nJt1Da.1GNI(JMDtn.

PARECER.U

EMENDAN": 11""1
AlJtOR: CLEMEll11NO COELHO E0Ul'R.Q!
DISP05rTIVO NOVO' {S I
OW'OSmvo OB./'E1lVADO- CAP. M. ART. f15'AI.1 [t1J.mc. (J
FINALIDADê: ACUSCENl'Alt Dm'OSrrtVo

'''rExro-. PAMGRAFO ÚNICO. NO REGUUMENrO MlEV1STO NO AIU". II lM nfESE}ITE LEI. sDÃo UTAULEClDOS FOItMA.
·,1tUOSECOMterÊNClA Mlt4. APUSENT.tç.(O AOCNRH DE UCUltSOSc0tmt4.,4S DEClSOu IM ANA.
,ARECER.itE
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165 /lNoctNcro DE OLIVEIRA [ '5--/'- ,
1 lNOCENC10 De OLIVEIRA n • ,

169 INOCÊNClO DE OLIVEI!.A n • ,
71 IlNOCÉNCIO DE OUVEl!I.A n I' vu
I5 IMOllElIl<. FERREIRA EOllfROS I 3 I
29 MOltEIl<.\, fElUtElltA E OllfROS I '3 I IV!
3 MOlElM FEMEIIlA EOUTROS I 13 I Ivn
~ FEltREIRA E OUlROS 1 [ 13

9< MOltEIl<.\, FERREIRA EOllfROS -- IV 114 U
12 0LíMP!0 PlltES E OllfROS I I <
21 0LiJDt0 POtES EOUTROS [ 3 V., OLÍMPIO PIRES E OUTROS [. 3 XlI.. 0LlM!'1O PIRES E OUTROS 1 ,
I' PAUlO DnGADO E Ol1TllOS [ 3 I I

52 PAUlO lJE1.GADO E OUTRoS [ 3 xvn

'3 rAt.IT.O DELGADO E DIJTR.OS Ir 13 XVDI
5)-1 PAUlO DElGADO EOUTROS I 13 i XIX
53-2 IpAlJl.o DElGADO E OllfROS [ 3 I lO<

IPAUlO DElGADO EOtm\C)S [ I 12

51 Pl!DlIO EuatNlO E OtmlOS I

"

.,

'''I IpElJWEUatN!oEOL'nOS IV 1:5 : I, ,
'''2 PEDRO EUGEt-.10 E omltos V 2S U I
75 PEDRO EÚG~O E OU1ll:0S 11 ,
75·1 PEDRO EUGÊNIO E DUnQS V ['
[00 PHR.EMDN RODRlGUES E OUTROS V I.

PI!I1.E.'dO» 1l.0DIllGUE5.E OUTROS I 3 n
, PHo..EMON RODRIGUES E OUTROS I 3 m

n' REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 26

13 Jt.EoIS CAVALCANI'E EOUTROS I 2A

14 .oolS CAVAlCANTE EOUTROS I I •
1....1 lEGIS CAVAl.CANlEE OUTROS [ I 3

11 MGJS CAVALCANlE:E bUIlt.05 I 3 I

["I KÊG1S CAVALCANI'E E OUTROS I 3 D

I'" REGIS CAVALCANTE E OtrrROS 1 3 m
1..3 REGlS CAVALCANTE E OI.J'nOS 3 V

21 ums CAVALCANTE E OUTROS I 3 V!,.., REGlS CAVALCANTE E ountOS I 3 VD

12&-. REGrS CAVALCANTE E DtJTItOS I 3 VlD

21·3 REaiS CAvALCANTE E OUTROS I 3 Xl- IÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 I

3. kEGlS CAVALCANTE li Dt..TTltOS I 3 VD

REGl5 c ....vALCANTE E DUl'ROS I 3 VD.. REGI5 CA,VALCA.tIl'IE E OUTROS [ 3 VlD,. ~SCAVALCANTEE01.JI'ROS I 3 3

ltEGlS CAVALCANTE S DUTR.OS I <
3.' MaIS CAVA!.CAN"JE Eountos I • I

OI UGlS CAVALCANTE E OtrrR05 m 14 11

61-[ REGIS CAvALCANrE E OUTR.OS D • •
61-2 REGIS CAVALCAlIo'TE ~OUTROS V 22 ,
70 l.ools CAVALCANTE E OUTll.OS n 7 V

73 llEGI5 CAVALCANTE EOtJTItOS D 7 V,. KEGlS CAVALCANTE EOUIllOS D 7 VD

.roIS CAVAlCANTE E OIJ1"kOS IV 1< o
90 REGtS CAvALCANTE E OUIROS IV I' mA

97 R.EülS CAVALCANTE EOtrTROS IV 15

~ .roIS CAVAlCANTE E OUTlIOS V 24A

~[ REGIS CAvALCANTE EOUTROS V 24A I

~2 REGES C"VALCANl'EE aumas v 24 I

[OI IUCAIIDO FERRAÇO EOUTllOS V I.

li. IllCARDQ FElUtAÇO E OllTllOS V 22

104-' IllCARDO FElUtACO EOllTllOS V 24

109 JUCAIU>Q FERJlAÇO E OUTROS V 22 •
11 IIllCARDQ FElUtAÇO EOllfROS I I 3

li' IIllCARDQ FElUtACO E OllTllOS V 23

li. IllCAIl.DO FElUtACO E OllTllOS Iv 125A I 1

I. RICARDo fERRAÇO E OUTROS [ 3

< IllCARQO FElUtAC0 E OUTll.OS I 3 V
30 IllCAIl.DO FElUtACO E OUTll.OS [ 3 V!
35 IUCAllDO FElUtACO E OUTROS I 13 VD.. RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 XIII

'5 RJC"AIl.DO fEIl.MCO E OUTll.OS I 3 2

IUCAIl.DO FEIl.RAÇO E OUTll.OS [ • I
7 IllCAIll>O. FEIl.RAÇO E OUTROS I I 2
3 lUCAIl.DO FElUtAÇO E OUll<OS IV 1< n

\l5 KONALDavASCONCELLQS E OtJl1lOS V 25A
HS~I RONALDO VASCONCEllOS E OUTROS V 25A I
IIS.a ItONALDO v ASCONCFJ.LOS EOUTROS V 25A fi
))72 RONALOO VASCONCELLOS E OUTROS I , ,
'[ RONALDO VASCONCELLOS E OUTP.OS [ 13 \11
3 RONALDO VASCONCE.LQS E OUTROS [ I I

3. RONALDO VASCONCELLOS E DlJTJLOS I 3 I VD

• RONALDO VASCONCEllOS E oumos I 'li \
I RONALOO VASCONCELLOS E OUTROS I 13 VIU

43 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS [ 3 IX

RONALDO VASCONCELLOS E OU1ROS I 3 XI., RDNALOO VASCONCELLOS E OUTROS I 13 Xlll
,-' :!!.....- RON~ VASCONCELt..OS E OUTRos D I· lu
,-

81 RONALDO VASCONCELLOS E OtrrROS Im i12 13 I
15 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV _J14 I fi

•• RONALDO VASCONCELlOS E OUTROS IV 114 I IlUA

!l" RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV li, I I
51 SAJl.AIV." FELIPE E OUTROS 11 ,3 " 1

66 SARAIVA FE.1PE E OUTROS 11 '. I

7. SARAIVA FELIPE E OUTROS D /' V.. SAJtA!VA FELIPE EOUTRos rn 111
113 SEJlGI0NOVAlS EOUTROS V 23
108 SERGIO NOVAJS E Df.1T.ROS V 21 7

25 SEIlGIO NOVMS E OtJTR.OS I· 13 V, samo NOVAIS E 01J11tOS [ I, 2

5-1 saGIO NOVAIS E OtJTROS , I[ 3
S~10 SSlOJD NOVAIS E Dúnos V 121 I IIV
5-11 ISs'GIO NOVAIS EOUTROS V in i Iv
5-' ISERGIO NOVAIS E OlfT1'.OS [ I, I
5-3 SERGIO NOVAIS E OtJ11tOS I \3 , IVD I

''"' SERGIO NO\'AIS E OlJJ'lWS [ !3 I IXIIl
5-5 SER.mo ~o\'AIS E OUTROS I1 ,3 ,- i
l-6 !SEIl.GIO NOVo\ISE OUT7<OS IV li. , ,

~._--"

'·7 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 m

5-1 SER.GIONOVAlS EOtJTROS V 22 VI

,-. sERGIO NOVAIS E 01Jl'ROS V 22 •
71 SERGIO NOVAIS li OutRos D , D

[01 saatO RES E OUTROS V 22 •
ll7 SÊllGIO REIS E OUTROS V 25A

JI SSlGIO REIS li Dumos I 3 VI

37 sElt.G10 REIS E OUTIlOS I 3 VD.. sERGIO REIS E OtrrROS IV 14 D

2J vnwttJo GUIMARÃEs EOUI'ROS I , IV

32 VIRGíLIo GUIMARÃEs E oun.os [ 3 VD
50 VlR.G1L10 GUJMA.RÃES Eo~os I , XlD

54 VIRGn..IO GutMARÃES E OUTROS [ 3 I

71 ViIl.GILIO GU1MAIl.ÃES E OtJ11tOS D 7 IV

12 vm..onJO GUJMA.RÃES E DUIltOS 11 1 V

" VIRGILtO GUJMA.RÃES li Dunas IV 14 n
103 VlRon.IO GU'IMARÃEs li 01JTROS IV 14 Xl

~ VIRGn.IO GL'tMARÃES E OUTROS IV 15 15
.
~

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° I.~17, DE 1999

- FlJIiALIDADE -

-ANExom-

N" I:M:. AUTOR CAl' ART. i I me.

INSERÇÃO DE DISPOSITIVO

51 lNoctNClO DE OUVE1Il.A I 3 Ixvn

'2 PAULO DELGADO E DUTllOS I , xvn
53 PAUlO DElGADO E OllTllOS [ 3 XVlD

53~1 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XIX

53-2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 lO<

S. PEDRO EUGÊNIO E ounas [ 3 3

'9 REGIS CAVAlCANTE E OUTROS [ 3 13
I'J CLEMENTlNO COELHO EOUTROS [ 3 13
7. RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS 11 • U

[ INOCÊNCIO DE OLIVEmA n .A,. RONALDO VASCONCELtOS E DlJl1tOS IV 14 mA

190 REGIS CAVALCANTE E ountOS IV 14 !lIA

lo' VDlGI1JO G1JIWJlÃES E 0Ull<05 IV 14 {XI
i'>" MOREIRA FERREIRA E DUTR.OS IV 14 U I
[OS SERGIO NOVMS E OUTROS V 22 7 I
99·2 REGIS CAVALCANrE EaVIROS V 24 !l
99 REGIS CAVAlCANIT E OllfROS V 2.A....[ REGIS CAVALCANrE E OUTROS V 24A II
5l!1-1 PEDRO EUGÊNIO E OlTTROS V 25... PEDRO EUGÊNIO E OtnlloS V 25 U I
116 IUCAIDO fERR.ACO EOUTROS V 25A I
ll5 RONALDO VASCONCELLOS E oUTllas V 25A
117 sER.GIO REIS EOUTRos V 25A
[14 ClEMENTIDO COaJio Eoumas V 25A
1J5~1 RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS V 25A 1
II5~2 1l.0NAl.IJO VASCONcw.oS E OUll<OS V I25A 1 11
114-1 CI..EdENTINO COELHO EOUTROS V I25A lU -[2 OLiMPIO PlltES E OUTROS 1 I • ,-
13 REGIS CAVALCA.VTE li oUTROS [ I'A I ,
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ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO

63-1 REaIS CAVALCANTE E 01.1'D.OS I • I

RONAUlO VASCONCEllOS E 0UTIl0S I I

RONAUlO VASCONCELlOS E llUTIOS , I I

RONALDO VASCONCa.LOS E CK.ITIOS I I I

" Ums CAVALCAN'IEE ounas I I 2
S 5l!IlGto NOVAIS E 0UI'Jl05 I I 2

kICAJUlO FEnAÇO E llUTI05 , I 2
PAULO DELGADO E llUTI05 J , 2

InNANDO COAUJA E oonos I I 2
11 UCMOO FfU.AÇ0 E llUTI05 I I 3

'O FEIlNANDO CQJ.UIA E 0U1ll05 I 1 3

19 MOaEIRA FEnEIkA E Oun05 I 1 3

140' lEaIS CAvALCANTE E Ounos I I 3
I FEIlNANDO FEMO E 0UTIl05 I I 3

S·I SàlGlO NOVAIS E Oun05 I 1 3
1·1 FERNANDO FEnOE llUTI05 I 2
IS MOkEIItA FllUElllA E ounos I ;
16 kICAJUlO fE1lkAÇO E OUTk05 I 3
54 5EkGJ0 NOVAIS E llUTI05 J ;
17 fD.NANDQ CDJ.UJA E ounos , 3

11 IREGlS CAVALCANTE E DtrrROS I1 13 I 11
lO PAULO DELGADO E OUTROS \1 , I

1-2 IFERNANDO FERRO E ounos 11 II 11
21 IRONALPO VASCONCELLOS E OUTROS ;1 II ! 111

11-1 lltEGIS CAVALCM'TE E OUTROS 11 I' I 111

122 PHlLEMON ItOD~GUES E Dumas 11 3 Im

I" IFERNANDO FERRO E OlJTI<OS I 3 11I
11-2 REGIS CAvALCANTE E ounos I 13 lU

VIK.GtLlO Gt,1IMAR.ÃE.S E 01.JTJtOS I 3 IV
II-I ttGJS CAvALCANTE E ounos I I V

1-5 FEkNANDO FERRO E ot.r'rnas I 3 V

• IMOftEIRA FJ!RREIRA E Oun05 I II VI

" 1uGlS ÇAVALCANTEE Ot.rffiOS 1I II VI

lO IRlCAJUX) FEMACO E ounos 11 l' VI

I1 ISERGlO REIS E ounos I' l' VI

1'- FEIrnANDQ·FEJJlO E 01..JTJtas 11 II VI
1_7 FERNA.."IDO FEUO E OUlltOS , 3 vn :
O lREGIS CAVALCAl'.'TE E OUTROS 11 " vn

S-I !SER.G10NOVA;JS E OUTROS 'I 13 IVII ...
O fREGIS CAVAlCANTE E OUTROS I " IVlI I
& FE\NA}."DQ CORUJA E OUTROS h 3 vn
&-1 REGIS CAVALCAN'TEE OUTRos 11 , vn
l' 101l HalO E ounos I 3 vn
I3 MOREIRA FERREIRA E OlJTI<os I I vn
7 SEllGlO REIS E OUTROS I , VII

I6 RONALDO VASCONCElLOS E OUTROS I 3 I VII

IS RlCAJUX) FEIUlAÇO E OlJTI<os I I VII

2&·2 lEGIS CAVALCANrE E OU'TllOS I I vm
2 kÊGlS CAVALCANTE E D1.JTROS I , vm

1-1 FEIlNANDO 1EIlR0 E ounos I , IX, kONAUlO VASCONCEllOS E DUmos I 3 JJ<
1-9 FEIlNANDO FERIlO E 0UTIl05 I , X
l-lO FElNANDO fElUlO E ounos I , XI
21-, RE.GlS CAVALCANI'E E OU'l'l\05 I I XI.. RONALDO VASCONCELLOS E OUTR.OS J 1 XI

7 OUMPro pIRES E OUlllOS I , XII
1-11 FBNANDO fEltRo E DUl1tOS , XII
& RONALDO VASCONCELLOS E atn1tOS I XIII
o .RlCARDO FEIUlAÇO E OUTROS I XIII

.... SERGlO 'NOVMS E O\.ITROS I , XIll
50 VDt.Gn.l0 GIJIM,UÃES E OUTROS I 1 XIll
120 FElNANDO CORUJA E OUTllOS I ; 1WI

1-12 FEltNANDO FERRO E oun.OS I , I

. S' VIl.GD..IO oIJIM,UÃES E 01.1TkOS I ; I,... REGIS CAVALCANfE E Ount.OS I I I I
S6 lFERNAJoiDOCORUIAEOUTROS I \, , I
57 SARAIVA FELIPE E atlTRos I I' 2 I
55 . R1CAJUX) FElU\AÇO E OL'lXOS I , 2

1-13 FEk!;ANDO FERRO E OUTROS , ; 2

S'S SElt.GIO NOVAIS E OUTROS , , 2
1-14 FEllNANDQ FEltRo E OUTltOS I •

REGlS CAvALCANTE E OUTROS I •
2 RlCAJUX) FElU\AÇO E O!JTI<OS 1 • 1

1-15 FERNANDO FERRO E ounos I • I

5 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA I 5 2
7 rNOCÊNClO DE OLIVEIRA n I·

71 V1R.GD.IO GL'lMARÃES E OUTROS n 7 IV

)H6 IFERNANDO FERRO E ounos n 7 I V

" I1t.E.GIS CAVALCANTE E OUTI\OS In 7 V

72 jVIRGU.IO GUIMARÃES E OI.JTROS In 7 1 V

70 REOIS CAVALCA.."'TE E OUTROS In ,7 1 V

" REGIS CAVALCANTE E OUlltOS n 7 I Ivn
1-17 FERNA."IDO FERRO E OUTROS In 1& I Iv

7. SARAIVA FEl.IPE E OUIROS n & Iv
7& INOCÊNClO DE OLIVEIRA n & vn
I-li FERNANDO FERRO E OUTR.D5 m 10
1-19 FERNANDO FERRO E oumos m 10 I
1·20 fEJ.NA."lPQ FEU.O E OUI'ROS m 10 2
1-21 FERNA.>""POFEJt.ROEOunwS m 11

"" SAIlAJVAFELIPEEO~OS lU 11
I 1l0NALDQ VASCONcrLLOS E OlJTllOS m 12 ,

n RlCAJlDQ FEkR.ACO E OUTR.OS IV " n

'" sElOtO ItEIS E OUTROS IV
"

n
lO IWGIS CAvALCANTE E OUTJtoS IV " 11

DL HELIO E OUTR.OS IV I' 11
S 1tONALDO VASCONCELLOS E OlJ1'I.QS IV I' 11

&7 VDlOnJQ GUIMARÀES E OlJIROS IV " 11
DJt.HEUO E (){J'BOS IV " m

1-23 FERNANDO FEAAO E 0!JTI<05 IV " VI
I GLYCON TEll!A PINTO E DtrrllOS IV I' vn
I." FBNANDO FEIJlo E OUTROS IV 15, Drt. HEUo E OUfROS IV \5
7 REGIS CAVAlCANTE E OUTROS IV 15.. RONALDO VASCaNCELLos E OlJIllOS IV 15

91 VIR.Gn.to GL1MARÃES E OUTROS IV JS
S-O SERGIO NOVAIS E OUTROS V lO I
101 IUCAJUX) FERJlAÇO E O!JTI<OS V lO
102 IfERNANDO'CORUlA E OUTllOS V ·119 :1 I

1-25 IFERNAJo,OO FERRO E ounos Iv 20 J
1-:>6 FERNAA'DO FEltRO E OUTROS V 20 I

1-27 FERNANDO FEIUlO E DUTllOS V 20 . 2

1-21 fEJlNANDO FElUt.O E ounos V 21 I
105 ANTONIO CAJU.OS PANNUNZIO E OlJTll.OS V 21 I
5·7 ISERGIO NOVAIS E OUlltOS V 22 m

5.\0 SEI.GJO NOVAlS E. OUTROS V 21 - IV

5-11 ISa.GlO NOVAIS E Ot.mlOS V 21 V

S-I SEIlGto NOVAIS E OUTROS V 21 VI

5-0 SEJ.Gto NOVAIS E OUTROS V 21 •
1-29 IFERNANDO FERRO E ounas V 21 I.
110 GLYCON TERJtA PP.'-'TO E OUTROS V 2. i
11& ,REGIS CAVALCANTE E OUTROS Iv 2.

1-3 IFERNM'DO FERltO E OtIrnOS I1 II In
I lRONALDO VASCDNCEUOS E OL"TROS I 13 I Ivm

SUPRESSÃO DO DISPOSITIVO

Izo PHILEMoN RODlUGUES EOUTROS I I' n

" RICAJIDO fERRACO E OUTROS I I' I V

2S saGIO NOVAIS E OUTROS I I V

FERNANDO CORUJA li oumos I , V

7 OUMPIQ pmES E OUTROS I , V

n VIR.GnJD G1J1MARÃES E OUTROS I , VII

IGLYCON TEIlRA'PINTO E OUTROS I , JJ<

5 GLYCON TEItRA PINTO E DIJTR.OS , , X

OUMPIO POtES EOUTROS I 5

SAIAIVA FELIPE E OUTROS n 6

I mls CAVALCANrE E OUTROS n 6 2

INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 • 2

75 PmRO EtJGÊlIo'lD E OtTrROS n &

SEIlGIO NQVAIS E OlJIROS n , n
61 RÉGIS CAVAI.CANlE E OIJTI<OS m " n
1·22 FEkIIANDO FEKIlo E OIJTI<OS IV " n

92 GLYCON'IEUA PINTO E DUmOS IV " X

75·1 PEDRO EUGbno E O=S V 1&

100 PHD.B.ioN IlODlUGUES E OUlROS V lO

I" lIc.uoo FEJUtAÇO E ounos V 21

106 InNANDO CORUJA E oun05 V 21

100 OI.YCON 'lEUA11Jo11'0 E OIJTI<OS V 21

&-, REGlSC ..\VALCAN'T'E E OUTROS Iv u •
109 RICARDO FERRAÇO E Ol.'TROS IV U 6 I

107 ·SERGIO REIS E OUTROS IV 122 I·
106-1 :FER.J\'.-.NDO CORUJA E DlITROS V " I

lt3 ,SERGIO NOVAIS EOUTROS ·V 2.I I
112 jRlCARDO FERRAÇO E OtITROS IV 2.I

111 IFERNANDO CORUJA E OUIROS IV 2.I

1...1 IRJCAROO FERRAÇO E OUTROS Iv "
110 'GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V "
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EMENDAS AO PL 11' 1.617. DE ""

POR DISrosrrtVO ENFOCADO

• ANEXO "'.

N'"EM.1 ,'lIrO" C,., AkT I 11Ne.

• !RONALDO \'ASCONCEUOS E Oun.OS I ,
, ~ONAU>O VASCONCEUOS E 0UTk0S I I I

3 RONALDO VASCONCEllOS E ounos I I I

I' IWGJS CAVALCANTE E QU"BOS I I 1, FElNANDO CORUJA EO~OS I I 2
7 ~AkDll fEMACO E oonos I I 2

PAULO DELOADO E mm.05 l. I 2

S 5E&G10 NOVAIS EOlfl'l'OS I \ :
14-1 REGIS CAVALCANTE E ounos I 1 3

" .x:AkDll fEMAÇOEO~ I I 3

10 fEltNANDO COIlUIA E OUiItOS I 1 3

O MOUlllA FEUElIlA E Olfl'l'OS I I 3

S·I S!l.GlO NevAlS E OIJ'nOS I I 3 I
I fEltNM1Xl FEnO E Olfl'l'OS I I 3

12 ()l.JMPJO PDlES E DtJ11WS J I <
1·1 fEltNANDO FERIlO E OUiItOS I 2

13 lkÊGI5 CAVALCANTE E ounos I 2A

IS MOIEll\A FEU.EIkA Eaunas I 3 I
16 IIUCAkDll FEUAcO E Olfl'l'OS I 3

17 IFnNA.''DO CORUJA E OlJ'TKOS I 3 I I
S·, tSElGIO NO\'AIS E Dun.as , 3 i
lO IPAULO DELGADO E QlJT'aOS I 3 I ,
1·2 IFElNANDO FEIUlO E OUiItOS I I 3 I.. 11WG1S CAVA!.CA."lI'EE OlJl'kOS I 3 I

1 ~ONA1.DO VASCOllCEU.D5 E llllnOS I ) 11

120 IPIIIlDION ROllI<IOUES E ounos I 131 n

11-1 REGlS CAVAl.CAN'IE E OUiItOS .1 ) 11
1·3 fEltNANIlO fEIUlO E OlmOS r ) 11
22 PIIILEMON ~0IlUliJES E OUiItos I ) 111
1-4 FDNANDO fEIUlO E 0UiIt05 I 3 lO
11-2 UGlS CAVALCA.'ITE E 0UiIt05 I 3 111

VIIlGlLIO GTJ1lolAkÃES E mm.os I 3 IV
105 PDNANDO fEIUlO li0UiIt05 I 3
11-3 IUGIS CAVAl.CA}.'TE E OUiItOS

v
I ) v

• lJCAkOO fEMACO li Olfl'l'OS I 3 V

'" saGlO NOVAIS E 0UiIt05 I 3 V
FDNANDO CO~WAE 0UiIt0S I. 3 V

7 OUMPIO PmEs E 0UiIt0S I ) V
KEGlS CAVALCANTE E Cli.rD.os I ) VI
MOIlEIM FEMmA E OUiItOS I ) VI

O IUCAkDll FEIlMco E Dunas I 3 VI
31 BO'O UIS E OlmOS J 3 VI
1-6 fDIIANDOnua E OUiItOS I 3 VI,-, REGIS CAVALCANTE E 0UiIt0S I ) VII
3 lotOUIM fEIUIElItA li 0UiIt0S I 3 VII, vmoiLIo GUIlolAkÃES E OUTIlOS I ) VII
'·7 FDNANDOnua li 0UiIt0S I 3 VII
)4 Da. HEuO E 0UiIt05 .1 ) VII
S lJCAkOO fEQAÇO E 0UiIt0S ) YD

)6 IIONA1.DO VASCOIiC!LLOI li OUTIlOS 3 VII
37 SBGIOUIS E 0UiIt05 ) YD
li PDNANDO COIlUIA E 0UiIt0S 3 VII
·3. BOlONOVAIS liounos 3 VIl
O RI!GIS CAVALCANTE E OUiItOS ) YD

10 lU!GlS CAVALcANTE E OlmOS 3 YD, IlOllA1.DO VASCOIiC!LLOI liOlmOS ) VIII
1-2 REGIS CAVA1.CANTE E OlmOS ) VIII
2 RI!GIS CAVALCANTE E 0UiIt0S ) VIII

GLYCON 'IEQA PINTO li 0UiIt0S ) IX
3 ~ONA1.DO VASCOl<CEllOS E OUl1\OS I ) IX

I·' FaNANIlO FEU.O E Olfl'l'OS I ) IX
S GLYCON TEIlJtA PINTO E otmos I 3 X
'·0 fEltNANDO FEU.O li 0UiIt0S I I ) I X
1-)0 fEltNANDO F!RJlO E 0UiIt0S I 3 XI
'·3 REGIS CAVALCANTE E 0UiIt0S I ) Xl

k6 ~ONA1.DO VASCONCEllOS E 0UiIt0S I 3 XI
1·11 FDNANDO fEIUlO E ounos I 3 XII
1 0UIdPl0 PIMS E ounos I 3 XII

S-4 5E&G1O NOVAIS E ounos I ) m, IIONA1.DO VASCONCELLOS Eounos I- ) XDI
O IUCAWO fEMACO E ounas J 3 xm

50 ~On.IO milMAkÃES E ounos I 3 xm
120 FBNANDO COR,UJA E Ot.I'D.OS I 3 xm
S, INOl:é«:IO DE OUVEIItA I 3 XYD
S2 PAL'LO DE1.GADO E OUiItOS J ) XVI1
S3 PAULO DELGADO E Olfl'l'OS I I I 3 Ixvm
53_I PA1J1.O DELGADO E Ot.1n.OS I ) XIX
53·2 PAULO DELGADO E OUlltOS I 3 xx
121" ~GIS CAVALCANTE E ounas I I I ; I I

VIRGlI.IO GtIlMAllÃES E 0IIlll0S I I ) I

1·12 fUNANIlO RUO E ounas I ) I

11 SAkAIVA FELIPE E 0UiIt05 1 ) 2

li' fEJNANIlO CoaUlA E ounos I ) 2

55 ~PEIUlACO 1i00000OS I 3 2

s,' saGlO NOVAIS E OUTIlOS 1 ) 2

1-13 FD.NANDO FEDO E OI"uas 1 ), RI!GlS CAVALCANTE E ounos I ) )

a..EMEImNO COELIIO E ounos I ) ), PIDaO EUGtN30 E 0UiIt05 1 ) )

RI!GlS CAVAI.CANTE E 0UiIt0S I •
lal4 mHANIlO fI!UO li 0UiIt05 I •
1ft ~fDLo\COEounos I • I

1-15 FDJIANIlO FEIUlO E 0UiIt05 1 • I

I RI!GIS CAVALCANTE E DUnOS I < 1

0I.iMPI0 PIRES E ounos I 5

lNOctNcJo DE OLIVEIP.A I 5 2 ,
1 lNOCENc1o DI! OLIVElIlA U •

SA&AIVA FELIPE E ounaS a •
lNOCENc1o DE OLIVEIP.A o ·.

2

1101 RI!GIS CAVAl.CANTE E 0UiIt0S o , 2, VIkGII.JO GIlIMA&ÃES E ounos D 1 IV

10 UGIS CAVALCANTE E 0IIlll0S D 1 V

VIIGlLIO GtJJMAkÃES E 0IIlll0S n 1 v
J.EGIS CAVALCANTE Eounos D 1 V

1·1' fDIIANIlO fEIUlO li ounos D 1 V

• UGISCAVAl.CANTEEDUnOS n 1 VII

15 mlAOEUOmooE~OS n I

11 SÉkGlo NOVAIS E Olfl'l'OS 11 I D

1·1'7 fDIIANIlO fEIUlO E0UiIt05 n I V, SA!WVA FELIPE E Olfl'l'OS D ,.. V

lHOCtNClO DE 0UVEIaA • I VII

" IlOllALllO VASCONCEU.OS E0UiIt05 '0 • U

1 INOCiNCIO DEClUYEIaA D .....
'-11 l'DlWlOO fDJ.O E 0UiIt05 • I.

)-1' FDNANIlO RUO E OUiItOS DI 10 I
1·20 fDNANIlO FEIUlO E 0UiIt0S 10 10 2

100 SA!WVA FELIPE E 0UiIt0S DI 11

'·21 FDNANDOflUO E OUiItOS 10 11

I _A1.DO VASCONCEllOS E0UiIt05 m 12 )

UGIS CAVALCANTE E ot.rn.os m .. D
7 IVlJGII.lO oUlMAltÃES E OUl1\OS IV ,< o ,

UOlS CAVAl.CA.'ITE E DL'TIlOS IV .. \. I o
~NA1.DO VASCONCELLOS E 0UiIt05 IV .. 11
Da.1IB.I0 E 0UiIt05 IV .. U.
AICAkIlO P!UAÇO E OUiItOS IV. " n
SÉJlGIO IWS li ounas IV -I' a

'·22 FDNANIlO fEIUlO E 0UiIt05 IV " D
I DIl HEuO E OUiItOS IV " 111
~ REoIS CAVALCANTE E 0UiIt05 IV 14 • WA., OIlA1.DO VASCONCELI.OS E OlmOS IV " IIIA
,.2) PDlIANDO FEIUlOE OlmOS IV 14 ·VI
I GLYCON TEIUlA PINTO Eounos IV " VII

Gl.YCON TEIUlA POOO li 0UiIt05 IV .. X
) VJaGluo G1JJIoIAkÃES li 0UiIt05 IV " XI

MDIElMPEUJ!IIlA E OUiItOS IV J' U
1·24 fUNANIlO FEnO E ounas IV JS

VJaGluo G1JJIoIAkÃES E 0UiIt0S IV Il
REoIS CAVALCANTE E ounos IV Il
IOIlA1.DO VASCONCEllOS E ounos IV 15 I
Da. HIL10 E OUiItOS IV Il I ,

5-' mlAO EUGEI\'IO E OUiItOS V "
,

101 klCAkDO P!UAÇO li OUiItOS V I'

'00 PHIUMON WOklGUES E ounas V \0

102 fBNANDO Cotll'JA E 0tJn.05 V "... 50010 NOVAIS E 0UTIl0S V

"'·25 FDNANDO FERJlO E ounos V 20
1.26 FnIIANIlO FERIlo E 0UiIt0S V 20 I

1·27 fUNANDa FBIlO Eounas V 20 2

'·21 FDNANDO FEIUlO E OUiItOS V II I
'OI FDNANIlO CoaUIA E Olfl'l'OS V 22 !

'oS ANTONIO c.w.os PANNUNZIO E ot.'TIlO5 V 22 I I,.. klCAkDll fEUACO E OUiItOS V 22 I ,
'O) GLYCON TEIUlA PINTO E~OS V 22 I

1 SQGIO NOVAIS E ounas V 22 lU'
10 "010 NOVAIS E ounos V 22 IV !

5-" sQoIO NOVAIS E 0UiIt0S v. 22 V I
Sol SUGIONOVAlS E ounas V 22 VI.... stIGIo NOVAIS li ounos V 22 •

lJI-2 UGlS CAVALCANTE E ounos 'V 22 •
101 SBGIO UIS li Olfl'l'OS V 22 •
IClt lJCAkOO fEIUlACO li OUl1\OS V 22 ,
\·29 FDNANIlO fEU,0 E OUiItOS V 22 •
101 SÉkGlo NOVAIS E ounos V :3 1

111 fnNANDOCor.UJA E~OS V 2) ! •
112 klCAkDll fEMACO E~OS I V 22 I I
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IRE
RE

V 19

V I 19

.-
54 vmOlLIO GLThtAR.Á.ES E OUTROS I I I ) I I I IRE

1-12 fERNAI'IDO fERRO E OL"TR05 ,
I
, I I RE

\1 SIdtA!VA FELIPE E OUTRos I I ; I : I RE

56 FERNAh'DO CORUJA E OUTROS I , : J I : I RE

55 R.ICARDQ FERRAÇO E OUTROS I I J 2 R>:

'-I SERGIO NOVAlS E OUTROS I I I ; I : AS
1-13 FERNANDO FERRo E OUTROS I J IAS
19 ItEGIS CAVAlCANTE E aumos I I l ,

1 R>:

60 CLEMENTIND COELHO E OlITR05 I J 3 RE

SI PEDRO êUGÉNlO E OUTRos 1 I 3 l R>:

6J REGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 , RE

1-14 FERN'Ah'PO fElUl.O E OUTROS 1 , IRE I
6. RICARDO FERRAcO E O\JTROS I , 1 AS

1~IS FERNANDO FERRO E OUTROS I , , lu:
63-1 lREGlS CAVALCANTE E OUTROS I I , I 1 AI

64 OLIMPID PIRES E OUTROS I , I RE

OS INOCENCIO DE OLIVEJ:R...\ I I S : I AS

61 rNOCENCIO DE OLIVEIRA " 6 u:
166 IsARANA FEUPE E OUTROS I " I 6 I

, R>:

" jGLYCON TERRA Pp'\'TO E OUTROS I 1 I I IX IRE I
4l ROl"ALDO VASCONCELLOS E O{JfROS I I ; IX IAS,-. jFER."';M..no FERRO E OUTROS I 1 ; I IX ..
" !GLYCON TERRA P[}''TO E alITR05 , I ) I I x RE

I·' :F'ER.NA."mD fERRO E Ot.:TROS I I , l í I X IAS I

1-10 lFERNA.:~"DO FERRO E oeTROs
, , 1 I I Xl IAS

2~'; REGlS CAVALCA.''HE E OUTROS : I I ; I XI IAS

'O :ROS<\LDO v .\SCO~CEI..LOS E Dt.JTR.OS I I ) I , Xl IAS

l-H \F<RNA},"'O fERRO E OL-rROS I 1 I; I I XlI IAS

'1 OUMPID PlRES I: OUTROS I I ; I )(li IAS

\ ... ISERGlO NOVAIS E Ol:-rROS I I ; I I XIII IAS

" !RONALDO \'ASCONCELLOS E OLíROS , I 1 I XIU AS,. lRICARDO FERRAÇO E Ol'TROS I , J Ixrn AS

\0 IVlRGn.IO GUIMARÃES E OUTROS ,
I ; , XlII IRE ,

120 lFERNA..'lDO CORUJA E oemos I I J ! XlD IAS

11 INOCESCIO DE OLTVEIT<.A I I I ; I ! X\11 AS

52 PAt'LO DELGADO E OliTROS I I I , I I X\111RE I

53 iPAu1.0 DELGADO E oumos , I 1'X\1llIAl I
53-1 IPAULO DELGADO E oeTROs I I I , I XIX ltE li'
~3-2 !PAULO DELGADO E oeTROS I I ; I , xx 'RE \~
,':1-1 :RE.GI$ CA\'JJ.CA'TE E oeTROS 1 I I , lAS n:

100 PHn_EMO~ RODRIGUES E OlIROS

102 FERNA/'.no CORUJA E OUTROS

6' INocENCIO DE OLIVEIRA 11 6 I
, AS

61-1 REGIS CAVALCA."'ITE E OUTROS I o I 6 : I RE
11 VIllGll.IQ Gti1MARÀES E OtITROS 11 I 7 IV RE
10 REGIS CAVALCANfE E OLITROS o I 7 V AS
12 'VIRGn.IO GUlMARÂES E OUTROS 11 7 V RE
13. REGIS C,,\'ALCANffi E OUTRO,; 11 7 V AS
1-16 FERNANDO FERRo E OUTROS 11 7 V IAS I
14 REGIS CA\'ALCA.."JTE EaUTROS 11 I 7 ,. VII IRE
1S PEDRO EUGENtO E OUTROS I 11 , I IRE
11 lSERGIO NOVAlS E OUTROS 11 , I 11 IAI I
).17 1FER...~ANDOFERRO E oUl1tas 11 I ,

I
. V AS

16 SAM.IVA FELIPE E OUTROS U , V IAS
18 INOCENCIO DE OLIVEIRA 11 i • vu IAS

" RONALDO VASCONCEllOS E OUTROS li I , t! RE
61 tNOCENCIO DE OLIVEIRA li I 9A IRE
1·11 FEllNANDO fERRO E OLI"ffiOS tU 10 IAI
1-19 FERNA.\IDO FEltRO E OUTROS 10 ,O 1 AI
1-20 FERNANDO FERRO E OUTRos li 10 , AI

" SARAIVA FELIPE E OUTROS UI 11 RE
1-21 FElU":M'DQ FEltRO E OUTROS .[fi I 11 I I AS I

" IRONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 111 " ; I IRE I

6' REaIS CAVALCANTE E oumos rn I< I I li IRE
11 !vmaD..IO GU1MAR..ÁES E OUTROS IV " I I 11 IRE ' ,

186 lREGIS CAVA.l.CA,......'TE E OL"TROS IVI "
, I " IRE

" IRONALDO VASCONCEllOS E OUTROS 1 IV I "I I u RE ti.. DR HELIO E OUTROS IV " I " RE

83' IRlCARDO FERRAÇO E OUTROS IV I 14 I u RE
12 SER.GIO REIS E OUTROS IV I " I 11 RE
I-ll FERNANDO FERRO E OUTROS I\' 14 " RE
IR DR HELIO E OUTIt.as I\' 14 UI RE

~ i1.E.OlSCAVAl.CANTEE OUn.OS IV 14 IIIA RE
.9 llONALDO v ASCONCEI.l.QS E OtJfROS IV 14 lUA RE
1-2.3 FEJ.NANDO FERAD E Ol.Jl'AOS I\' " \1 RE., GLycmol TEPJtA PINTO E OUTItOS l\' 14 vn RE

~ GL)'CON TERAA PINTO E OUTltOS I\' 14 " AS
93 VlR.GD.lO GUIMAIlÃEs E Ot.mt05 IV 14 10 RE... MOItEIRA FERR.ElRA E OtlTR.OS IV 14 U R>:
1·24 FEJlNANDO fEM,O E OUTROS IV IS RE
91 VIROll..IO GUlMAR.ÁES E Dunas I\' IS I RE
.1 ~GlS CAVALCANlE E OUTROS I\' I 11 I AS.. RONALDO VASCONCElLDS E OUTROS I\' IS AS
9S DIl. HELIO E OUTROS I IV IS RE
15-1 IPECRO EUGENIO E OUl1l0S V 181 RE

'OI IRJCAROO FER.RAÇO Eoumos I V I I' I I IRE

-ANEXO-V-

-PARECER-

EMENDAS AO PL N" 1.617, DE 1999

-
IJJ SEJtGtO NOVAIS E ounas I v 23 1 I
106-1 ~MIDOCORlliAEOUBOS V "'Q4-, lUCAlmO1E.1lllAÇOliOUTROS v I"
110 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS v "~. REGlS CAVALC~'lE E OtJTRDS V " 1 "~ ltEGlS CAVALCANTE.E OUTROS v "Ai I
~I REaIS CAVALCANffi E DtJTROS V "A ,
51-1 PEDRO EUGÊNIO E Of..TIltOS v 25
SI-2 PEDRO EUGÊNIO E DunOS V 125 U

110 RICARDO FERllAÇO E OUTROS V "A
117 sEltGlO REIS E OUTROS V "A," RONALDO VASCONCEU.QS E OUTROS V 25A
114 CLEMENTIDO CDElliO E OUTROS V 2SA
115-} RONALDO VASCONCEllOS E OlTrROS V 2SA I

11S-1 RONALDO VASCONCElLOS E DlITROS V 25A U
1I4-} CLEMENTlNO COELHO E DunOS V 25A U

"' REGIS CAVALCAN'TEE OU'TllDS v ,26

"' GLYCON TERRA PINTO E OUTROS I v 26

"'EM. AUTOR CAI'. I AIlT. I § INC. PARECER

RONALDO VASCONCELLos E Dun.OS I I AS
2 IlONALDO VASCONCEllOS E DUTllOS I , I AS
I JU)NAWO VASCONCEllOS E OUl1l0S I I I AS
14 It.ÉGIS CAVALCANTE E OtITRos I I • AS

• FEltNANDO CORUJA E DlITR.OS I I 2 AS
1 MCAlUXl fDRACO E ounas I 1 • AS

PAULO DELGADO E OU1ROS I I • AS, SÉlGIO NOVAIS E OUTIlOS I , • AS,.., 1t.EGtS CAVALCANTE E ounos , 1 3 AS
11 RICAJ.DO FEIUlAÇO E ounas I I I AS

,o FERNANDO CORUJA E OUTROS I I I 3 IAS

• MOREIRA fERltEDtA E OUTROS , I J AS
S·, SERGIO NOVAJS E Dumas I I 1 AS
I FERNANDO FERRO E DrITROS I I J RE
12 DLlMPJD PIRES E OUTROS I I I , IRE
I-I FERNANDO FERRo EOlITROS , 2 IAS
13 REGIS CAVALCANTE E OUTROS ,

'A I IAS
15 MOItEIl\A FERR1'.IRA E OUTRos I J IAS
lO R1CAllDO FERRAÇO E OUTROS I I l I IAS
'1 FERNANDO COR.UJA E OUTROS I 3 I I AS
\-2 SERGIO NOV MS E OUTROS I 1 l I I AS I

I' PAULO DELGADO E Ol'TROS I 1 J I I RE
'·2 FERNANDO FERRO E DlJfR.05 I J I 1 AS
11 REGlS CAV&CANTE E OlITRQS I 1 3 I 1 AS
21 RONALDO VASCONCEllOS E OUTRos , ! J I 1 li IAS
20 PHD..EMON RODRIGUES E OUTROS I I I 1 li RE
18-1 REGIS CAVAlCAN'fE E OUTROS : 1 l U AS
I·J FERNANDO FERRO E OUTROS I I 3 I li IAS
22 PHILEMON RODRIGUES E OUTROS I J li ....
1-4 FEltNANDO FERRO E OUTROS , 3 I I UI AS,8-, REGIS CAVALCANTE E OUTROS : I J I Im JAS
23 VIRGll.1D GUIMAR.ÃES E OUTROS I I J I IV lU:

1-' FERNANDO fEJtRQ E OUTROS I ,
I 3 I I V RE

18-3 REaiS CAVALCM"TE E DtITROS ! I 1 I V IRE

" RICARDO FERRACO E OUTROS i I I J I I V AI
2S SER.GlO NOVAIS E OUTROS I 1 I 3 I I V IA' \
26 FERNANDO CORUJA E Dt.rrnOS I I I l I I v IAl 11
21 IOL.IMPIO PIRES E OUTROS I , I 3 I I V IAI li
21 REQIS CA\'ALCANlC E DtITRDS I

, J I '" IAS
2. MOREIRA fEltREmA E OlJTROS I 3 I I \1 AS
30 RICARDO fERltACO E ounos 1 ; I \1 AS
31 SERGIO REIS E OtrrROS , l I I \1 IAS,.. FBNAh'DO ffi!UlO E oun.os I l 1\1 lU:
21·1 REGIS CAVALCANTE E DtITRaS I 3 I , \11 RE
Jl MOREIRA fERREIRA E OUTROS , 3 Vil AS
l2 VIlGll.lO GutMARÃEs E OUTROS \ 3 \1\ RE

'·1 fEIlliANDQ FERllO E OlJI'Ras , J Vil AS

" DIt. HEUD E DUTltOS I J Vil RE
lS RICARDO FElUtACO E OUl1l0S I 3 \11 RE
J6 RONALDO VASCONCELLOS E OlTTRos I l \11 RE
31 SEIlGIO REIS E Ot1TltOS I 3 I Vil RE
31 FERNANDO CORUJA E Otmt.O$ I 3 I Vil AS
\-3 SEIlGIO NOVAIS E OUTItOS I I I 3 Vil AS,. REaIS CAVALCANTE E OUTROS I I 13 I Vil RE

.0 REGiS C,,"VALC,\NTE E OUTROS , J Vil RE

I
, AGNALDO vASCONCEllQS E OUTROS I l \1" RE

21-2 IREGlS CAVALCANTE E DtlTRaS , 3 \10 IAS
2 REGlS CAVALCANTE E OlITRDS , 3 VIU RE



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59383

CA.i'roLoI
DOI ObjetivOl

o Congresso Nacional decreta:

Parágrafo único. A ANA terá sede e foro- no Distrito Federal, podendo
instalar unidades administrativas regionais.

Art. 2" Compete ao CONClho Nacional de Recursos Hídricos promover a
articulllÇio dos plancjamClllOl nacional, regionais e estaduais elaborados pelas entidades que
integram o Sistema Nacional de Gerencíamento de Recursos Hldricos e fonnular a Política

Nacional de Recursos Hldricoa, llOI tCl1llllt da Lei n' 9.433, de 8 dejanciro de t99ll r () P
Art. 3' Fica criada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob

regime especial, com lU!onomia administrativa c financeira. vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera e atribuições. a Política Nacional de

Recursos Hídricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hldricos.

CAPi'roLou
Da Criaçlo, Nal1tl'Hll Suridlca c CompetiBeiu da

Alheia Nadollal de Ápu - ANA

Art. 1° Esta lei cria a Agência Nacional de Águas - ANA, entidade
federal de implementaçio da Política Nacional de ~ceursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldricos, estabelecendo regras para a sua
atuaçio, sua ellrntura admini!lrltiva e sou fontes de recursos.

I I' I I IAS

20 I lU:

20 I i iAS

I " I , ! AS

I 21 i I IRE
I " I I IRE
I " I IRE
I " IRE

22 RE

22 im RE
22 IV iRE

22 ! V IRE

22 i VI IRE
22 I 4 I IRE

I " I 6 I AS

" 6 RE

" 6 I RE
22 • IRE
22 7 i RE

I " I RE
I :j I i iRE

;13 I I lU:

24 I RE

24 RE
24 RE

24 n RE
24A I RE

24A I RE

" RE
2S U RE

2SA RE
25A RE

25A RE
25A RE
25A I RE

2SA U RE
25A U RE
26 I AS

2' AS

SERGIO NOVAIS E OUTROS V

lREGfS CAVALCA.:"<TEE OUTROS V

SERGIO NOVAIS E OUTROS I v

:SERGIO REIS E OUTROS V

IGLYCON TERRA PINTO E OlJTROS I v

:SERGIO NOVAIS EOl'TROS \'

'SERGIO NOVAIS E. OlJfROS V

jANTONIO CARLOS PA,\i"''t'NZIO E OUTROS I V

lRICARDO FERRAÇO E OUTROS V

!SERGIO NOVAlS E DL'TROS V

FEImANDO FElUtO E oUTRas v

IF'EANM"DQ FERRO E Ol:"TROS I v
lFERNAl\IUO CORL'JA E Dumos I v

lFERNAl\'DO FERRO E otrrROS I v

lSERGlONOVr\1SE OLIROS I v

107

5-'

'D5

5-'

'04

S-IO

10l

S-lI

5-7

1·27 lFERNA.'mo FERRO E OUTROS 1 v

106

1·28

5-6

1-25

1·26

1·29 lFERNANOO FERRO E OUTROS v

104-1 RICARDO FERRAÇO E OurROS V

109 IUCAROO FERR.AÇO E OL'TROS I v

99·1 ItEGISCAVALCANTEEOUTROS V

110 GLYCON TERRA PINTO E oumos V

II3 jSERGlO NOVAlS E OUTROS i v

58~2 PEDJlO EUGÉNIO E OUTROS V

108 'SERGIO NOV,\jS E OUTROS I v
"",::Il--t.FEIU'=::.A"-ND=O::CO"R::I.::'J"::E::O.:.:1JrR=.,..os-----i--,.,..v::...J-=--i----'-+---!':=--'--"IK
E-=::;:;C:::;::;=":'::'~=='------'-~-=-+-+---f=--l\,:S
~: !RlCARDQ FERR..s,.ço E~ I Y I

116 JUCAJU)Q FEllRAÇO E OUTROS V

SR-l PEDRO EUGENIO E OUTROS I v

117 SERGtO REIS E OUTROS V

99·2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V

115 RONALDO VASCONCEUOS E OUTROS V

114 CI.EMENTIDO COELHO E DUTR.OS V

99 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V

1l5~1 RONM.DO VASCONCEllOS E OUTROS V

106-1 FERNANDO CORUJA E OUTROS V

PARECER DA COMISSÃO

A Comisslio de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunilio ordinária realizada hoje, opinou, pela APROVAÇÃO, com substitutivo, do
Projeto de Lei nO 1.617199 e das emendas de nOs 22, 24, 25, 26, 27 e 77; pela
APROVAÇÃO PARCIAL das emendas de nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16,17, 18,21,28,29,30,31,33,38,43,48,47,48,49,51,53,62,63, 65, 67, 68,
69, 70, 73, 76, 78, 92, 96, 97, 118, 119 e 120 e pala REJEiÇÃO das emendas de
nOs 12, 13, 19,20,23,32,34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 52, 54, 55, 56,
57,58,59,60,61,64,66,71,72,74,75,79,80,81,82,83,84,85, 86, 87, 88, 89,
90,91,93,94,95,98,99,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111,112,113,114,115,116 e 117, contra os votos dos Deputados Paulo Rocha,
Avenzoar ArnJda, Paulo Paim, Pedro Celso, Jair Meneguelll e Eduardo Campol,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Alexandre Santos. Os Deputados Jair
Meneguelli, Paulo Paim, Paulo Rocha, José Pimentel, Pedro Celso e Avenzoar
ArnJda apresentaram voto em separado conjunto.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado, Jair Meneguelli e

Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Pedro Henry, Paulo Rocha, Osvaldo Biolchi,
Jovalr Arantes, Herculano Anghinetll, José Militllo, João Tota, Zaire Rezende, Luiz
Antônio Fleury, Avenzoar ArnJda, Luciano Castro, Vanessa Grazziotin, Vivaldo
Barbosa, José Carlos Viaira, AllIJ<Bndre Santos, Paulo Paim, Fátima Pelaes,
Eduardo Campos, Pedro Celso, Wilson Braga, Pedro Eugenio e Pedro Corrêa_

S8la da Comissão, em 17 da novembro de 1999,

_J~'HreRO
Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a criação da Ag'ncia Nacional d.
Águas - ANA, eJ1luiade federal de impl"",enlt1ÇiJo da

Politica Nacional de IWcursos Hídricos e de coordenaçõ.
do Sistema Nacional de Gerenciammlo de RecursD.'

Hídricos, e dá ourras providências.

11I - coordenar, n. esfera federal, a elabornçio dos plano. de re<:UllOS

hídricos e supervisionar sua implementaçio;

IV - outorgar, por intermédio de autorizaçio, o direito de u'" de re<:UllO'

hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos artigos 5°, 6' e 7';
V- fiscalizar os uso. de recur",s hídrico. nos corpo! de água de dominio

da Uniio;

VI • elaborar estudos técnicos para subsidiar a definiçio, pelo Co_lbo
Nacional de Recursos Hídricos. dos valores a serem cobrados pelo u.o de recul"OO' hídricos de

domínio da União. com base nos mecani5mos e qu.ntirativo5 sugeridos pelos Comnes de Bacia
Hidrográfica. na forma do inciso VI do art. 38 da Lei n' 9.433, de 1997;

VII - e"imular c apoiar as iniciativa. voltadas para a criaçio de Comitêa
de Bacia Hidrográfica;

VIII - implementar, em articul&Çio com o. Comitê. de B..:ia

Hidrográfica. a cobrança pelo uso de recuroo. hldricos de domínio da Uniia;
IX - arrecadar, distribuir e aplicar receito auferido por intennédio da

cobrança pelo uso de recursos hidrico. de dominio da Uniia, na forma do diSPOrl0 no artigo 22

da Lei n'9.433,de8 de janeiro de 1997; 11,7 Q ~
X - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar 05

efeitos de socas e inundações. no àmbito do Sistema Nacíonal de Gerencíamento de Recurso.

Hidricos. em articulação com o orgio central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos
Estados e Municípios:

Xl - promover a elabotaçio de estudos para subsidiar a aplicaçio de
recurso. financeiros da União em obm e oervíços de regularizaçio de cursos de água, de
alocaçio e dillribuiçio de água, e de controle da poluiçio hidrica. em consonincia com o
estabelecido no. plano. de recursos hídricos;

xn - definir e fiscalizar as condições de opcraçio de reservatórios por
agcrJles públicos e privadOl, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, COIIfutmc
estabelecido nos planos de recuroos hídricos do respectivas bacias hidrográficas;

XIII - promover a coordcoaçio do atividades desenvolvida no imbito

da rede hidrometeorológica nacional. em articulaçio com orgia. e entidades públicas ou privadas
que a integram, ou que dela sejam usuàrias;
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XIV ~ organiz.ar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Infurmaçõ=

oab", RoeUf5OS Hidrico,;
y:v ~ estimular a p;::squisa e a capacitação de recursos humanos para a

(;.(,'t!.o de Te-:utro:; hidricOJ.
XVI ~ prestar apoi(.. aos Esta.dos na criação de órgãos gestores de recursos

hídricos:
XVII - prestar apoio tecnico. administrativo e financeiro ao Conselhc

Nacional de Recursos Hídricos:
X'VlH - pl0poJf ao Cc.nsdho r-Jacion'al de Recursos Hídricor. {

e!teb~le:imcnto de incentivos, inclusive financeims. á conservaç...~ qualitativa e quantitativa d(

recuroos hidricos.

§ lONa execução das competências a que se refere o inciso Il destt

nrtigo, Serf..D comiderooos, nos casos de bacia'i hidrografictis compartilhadas com outros países

O!\ respectivo! acordos e tratados.

§ r As P.çóes a que se refere ('I inciso X deste artigo, quando envolverer

a npHcl3.ç..io de racionarnGntos preventivos, somente poderão ser promovidas mediante

OC: ·Grv.ind~ de critérios fi serem definidos em decreto do Presidente da Republica.ri

*3" Para os fins do disposto no inciso XlI deste artigo, a defiitição da

condições de operação de reservatórjos de aproveitamentos -hidrelétricos será efetuada er

articulaçiio com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

§ 4' A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de âguaou de bacl

hidrogrãfic. a e.~ecução de atividades de sua competência. nos tormos do .rt. 44 da Lei nO 9.43:

de 8 de janeiro de J997. e demais dispositivos t;,g.is aplicáveis.

~ 5° Na inexistência de agências de àgua ou de bacias hidrográficas, a

ANA poderâ delegar a mgãos ou entidades públicas federais, es.taduais e' do Distrito Federal, ou

atribuir a organizações sociais civis de interesse publico. par prazo detenninado. a,execução de
atividades de sua competencla, nos termos da legislação em vigor,

Art. 50 Nas outorgas de direito ,de uso de recu,rsos hídricos de domínio da

União. serão respeitados os seguint.cs limites de prazos. contados da data de publicação dos
respectivos atos administrativos de autorização:

I - 3lê dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto
da QUlorga:

II - are seis anosA , para conclusão da implantação do empreendimento
projetado;

lU - ate trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso.

§ 10 05 prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos

hídricos serão fixados em, função da natureza e do pop:e -rlo emp~eendimento. I~vando-se em

con:::ideração. quando for o ca:m. o penado de retorno do investimento.

§ 2° Os prazo3 a que ,se reterem os incisos I e II poderão ser ampliados,
quando o porte e a importància social e econômica do empreendimento o justificar. ouvido o

Conselho Naciçnal de Recursos Hídricos.

§ 3" O prazo de que trata o inciso 1II poderá ser prorrogado, pela ANA,

ret.-peilnndo-se as prioridildes estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.

§ 4' As oUlor8'5 de direito de uso de recursos hidricos para

concessionãrias e autorizadas de serviços públicos vigorarão por prazos coincidentes cFf 'os Res

correspondentes contratos de concessão ou atos admini.~trativos de autorização. ()n "'>( 1\
Art, 6"" A AJ~A podera emitir outorgas preventivas de Uso de recursos

hiJdcos. com a tin:.tlidade de dcclafar a disponibilidade de água para os usos requeridos.
;~,r·_-;.~'J:J " ,'•. ''':'-;''J ",i Cf! I? Il~ k:1 ,f"~ 433. .jo 8 de janeiro ded997,

§ l° A outorga preventíva não confere direito de uso de recursos hídricos

e se destine a reservar a vazão passível de outorga. possibilitando. aos investidores, o
planejamento de empreendimentos que necessitcrn desses recuro"...os.

§ 2° O prazo de validade da outorga preventiva sera fixado levando-se em

cont:! .'i complexidade do pl~~!1ej.s.rn~nto do empreendimento. Iimitando~se ao máximo de um ano.

~l L _ t n ro J.!t!go 2nterior.

Art. 7' Para efeito de licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial

de energia hidráulica em corpo de água de domlnio da União, a Agência Nacional de Energia

Elétrica - ANEEL deverá promover. junto a ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de
disponibilidade hidrica.

§ 1° Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água dr

domínio dos Estados ou do Distrito Federal, a deciaração de reserva de disponihilidade hidricr

sera obtida em articulação com a respectiva entidade gestora de recursos hidricos..

§ 2° A declaração de reserva de disponibilidade hidrica se"
transformada automaticamente. pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso d.
recursos hidricos â instituição ou empresa que receber da ANEEL a concessão ou a autorizaçãl
de uso do potencial de energia hidráulica.

§ 3° A declaração de reserva de' disponibilidade hidrica ohedecerá a·
disposto no art. 13 da Lei nO 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e será fornecida em prazos a serer
regulamentados por decreto do Presidente da Rep.úblíca.

CAPÍTULom
D. Estrutura Orginica d. Ag~nciaNacional de Águas - ANA

Art. 8° A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada. composta p<:

cinco membros. nomeados peJo Presidente da República, com mandatos não coincidentes c

quatro anos. admitida uma única recondução consecutiva, e contará com uma Procuradoria. I'

§ I° O'Diretor·Presidente da ANA será escolhido pelo Presidente (
Repüblica entre os membros da Diretoria Colegiada. e investido na função por quatro anos c
pelo prazo que restar de seu mandato.

§ 2° Em caso de vage no curso do mandato, este será completado P'

sucessor investido na. fof'II18. prevista no caput, que o exercerá pelo prazo remanescente,

Art. ~ A exoneração i~otivada de dirigentes da ANÃ só poderá ocorrer

nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ 1° Após o prazo a que se refere o caput, os dirigentes da ANA somente

perderão o mandato em decorrênciá de renúncia. de condenação judicial transitada em julgado,

ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar,

§ 2° Sem prejuizo do que prevêem as legislações penal e relativa a

punição de atos de improbidade administrativa no serviço publIco. será causa da perda do

mandato a inobservància. por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proihições
inerentes ao cargo que ocupa.

§ 3° Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cabe ao Ministro de

Estado do Meto Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar. que sem conduzido por

comissão especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo.
quando for o caso, e proferir o julgamento,

Art. 10. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercicio de qualquer outra

atividade profissional. empresarial. sindical ou de direção po1itico~partidária.

§ 1° É vedado aos dirigentes da ANA, confonne dispuser O seu regimento

interno, ter interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos. fi r/ O 11

§ 2° A vedação de que trata o caput não se aplica aos casos de atividades

profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de

ensino e pesquisa.

Art. 1I. Compete a Diretoria Colegiada:

1- exercer a administração da ANA~
11- editar Donnas sobre matérias de competência da ANA;

III· aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o

àmbito decisório de cada direioria;
IV • cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema NacioMl de

Gerenciamento de Recursos Hídricos;
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§ I' As requisições para exercício na ANA, sem cargo em comi.do ou
funçio de confiança, ficam au\ori2adas pelo prazo màximo de vinte e quatro me.... contado da
illlUkçlo da autarquia.

v - examinar e decidir sobre pedidos d"'nutorga do direitos de uso de
recursos hldricos de domínio da União;

VI -~e1aborar e diwlgar relatórios sobre as atividades da ANA;
VII - encaminhar os demonmativos contábeis da ANA aos ÓIgiOs

competentes; § 20 T=rrido o prazo a que se refere o parágrllfo anterior, somente

VIII _ decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do serão cedidos para a ANA servidores por ela requisitados para o exercicio de cargos em

patrimônio da ANA; • comissão.

IX - conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decitões de
componentes da Diretoria da ANA

§ I· A Diretoria deliberará por maioria simples de votos, e se reunirá com
a presença de, pelo menos, três diretores, entre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal.

§ 2- As decisões relacionadas com as competências institucionais da

ANA, previotu 110 art. 3', serão tomadas de forma colegiada.

Art. 12. Compete ao Diretor-Presidente:

1-exercer a representação legal da ANA;
11- presidir as reuniões d. Diretoria Colegiada; ,
111- cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV - decidir ali rejerendJmr da Diretoria Colegiada as queat6e1 de

V - decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria ColesWIa;

fimções de confiança; VI· nomear e exonerar servidores, provendo os~ (1Vs~\ as

VII - admitir, requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos
pilblicoo;

VIII • encaminhar ao Conselho Nacional de Recursos Hldricoo os
relatórios elaborado. pela Diretoria Colegiada e demais assuntos de competência daquele
Conselho;

X· usinar contratos c convênios e ordenar despesas~ e
XI- exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor,

Art. 13. Compete i Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia

Geral da Uniio para fino de orientlÇio normativa e supervisio té<:nica:

I - representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de
Fazenda Pública;

1I- representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de

direção. inclusive após a cessaçio do respectivo exercício, com referência a atos praticados em

decorrência de suas atribuições legais ou institucionals, adotando, inclusive, as medidas judicials
cabíveis, em nome e em defesa dos representados;

!li - apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza,
inerentes às atividades da ANA, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigàvel
ou judícial~ e

IV - executar as atividades de consultaria e de assessoramento juridicos.

CAPÍTULO IV
Doo SelVido.... da ANA

Art. 14, A ANA constituir;" no prazo de trinta e seis meses a contar da

data de publicaçio desta lei, o seu quadro próprio de pessoal, por meio da r~zaçio de concurso
público de provas, ou de provas e titulos, ou da redistribuiçio de servidores de órgãos e entidades
da administração federal direta, autàrquica ou fundacional.

§ I' Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição, fica a ANA
autorizada a efetuar contrataçio temporària, por prazo cão excedente a trinta e seis meses, do
pessoal técnico imprescindível ao exercício de suas atribuições institucionais.

§ 2' Para os fins do disposto 110 parigrafo anteri0Yld.:" consideradas
necessidades _ temporàrias de excepcional interesse pilblico as ativfdaflef()elativa.(\ à
lmplemcntaçao, ao acompanhamento e à avaliação de projetos e programas de caráter finalístico

na arca de recursos hidricos, imprescindiveis à implantação e i atuação da ANA

Art, 15. A ANA poderi requisitar, com ônus, servidores de órglos e
entidades integrantes da administração pública federai direta, autàrquica e funciona~ quaisquer
que sejam as atribuições a serem c'tcrcidas.

§ 30 Duranle os primeiros trinta e seis meses subseqüentes i instalaçio da
ANA, as requisições de que trata o caput deste artigo, com a previa manifestação dos Ministros
de Estado do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestão, serão irrecusáveis e de
pronto atendimento.

§ 4' Quando a cessão implicar reduçio da remuneração do
servidor requisitado. fica a ANA autorizada a complementá~la até atingir o vaIor percebido no

Órgão ou na entídade de origem.

Art, 16, Ficam criados, com a finalidade de integrar a estrutura da ANA:
1 ~ quarenta e nove cargos em comissio. sendo cinco cargos de Natureza

Especial, no valor unitàrio de RS 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reals), e quarenta e quatro
cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, ..sim distribuidos: nove DAS

_1JlI.S: cinco DAS 102,5; dezessete DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS
101.2; e dois DAS 102.1;

li· cento e cinqüenta funções de confi~ denominadas Funções
Comissionadas de Recursos Hídricos - FCRH, sendo: trinta fCRH - V, no valor unitàrio de lU
1.170,00 (mil cento e setenta reals); quarenta FCRH- IV, 110 valor unitàrio de RS S5S,OC
(oitocentos e cínqüenta e cinco reais); trinta fCRH - lU, no valor unitàri~ de RS 515,Of

(quinhentos e quinze reais); vinte FCRH - 11, no valor unitàrio de RS 454,r:/J/(~tos~
cinqüenta e quatro reals); e trinta FCRH- I, no valor unitàrio de RS 402,00 (quatrocentos e do)
reais).

§ I' O servidor investido em FCRH exercerá atribuições c
assessoramento e coordenação técnica e perceberá remuneração correspondente ao cargo efeti\.

ou emprego pennanente. acrescida do valor da função para a qual tiver sido designado.

§ 20 A designaçio para funçio de assessoramento de que traIS este artif
cão pode ser acumulada coro a designação ou nomeação para qualquer outra forma ,
comissionamento, cessando o seu pagamento durante as situações de afutamento do servido
inclusive aquela! consideradas de efetivo exercido. ressalvados os penados a que se referem ,

incisos I, IV, VI e VIII e alineas "a' e 'e' do inciso X do art, 102 da Lei na g,112, de 11 de

dezembro de 1990, e no art. 471 da Consolidação das Leis dos Trabalho, aprovada peJo Decreto
Lei n' 5.452, de I'demalo de 1943,

§ 30 A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a alteração de
quantitativos e a distribuição das FCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia,
observados os niveis hierárquicos, os valores da retribuição correspondente e os respectivos

custos globais,

§ 4D Nos primeiros trinta e seis meses seguintes à instalação da ANA, a

FCRH poderá ser ocupada por servidores ou empregados requisitados na fonna do artigo
anterior.

CAPÍTULO V
Do Patrimônio e das Rft~ita

Art. 17. Constituem patrimônío da ANA os bens e direitos de sua
propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar.

Art. IS, Constituem receitas da ANA:

I - os TeClJJ'SOO que lhe forem transferidos em decorrência de dotações

consignadas no Orçamento Geral da Unilo, créditos especials, cr1tp~; afJ'nais le

transferência e rep..... que lhe forem conferidos; IJ~ 1\
11 - os recursos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos

hidricos de dominio da União, respeitando-se as formas e os limites de aplicação previsto~1IO art.

22 da Lei na 9.433. de 8 de janeiro deI 997;
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111.. os recursos provenientes de convênios, acordos ou conU'I1OI

celebrados com entidades. organismos ou empresas nacionais ou internacionais;

IV - as doações. legados, subvenções e outros recursos que Iblo forem
destinsdos;

V - o produto da venda de publicações, material tmco, dIdoI e

informações, incl""ive para fins de Iicitaçio pública, de emolumentos adminiItrativoa e de taxas
de inscrições em concursos;

VI - retribuição por serviços de quaisquer nstureza prestados a terceiros;
ViI - o produto resultante da arrecadaçio de multu aplicadas em

decorreocia de sçõ.. de fiscalização de que tratam os arte. 49 e 50 daLei n' 9.433, de 1997;

VIU - os valores aporsdos com a venda ou aluguel de bens móveis e
imóveis de sua propriedade;

IX - o produto da alienação de bens. objetos e instrumentos utilizados
para a prática de infrações. ..sim como do patrimúnio dOI infratores, apreendidos em deconâIcia
do exercicio do poder de policia e incorporados ao patrimúnio da auwquia, 001 temIoI de

decisão judicial; e

X - os rCCiU!OS decorrentes da cobrança de emolumentos

administrativos.

Art. 19. As receitas provenientes da cobr8nça pelo uso de recursllI

hidricos de domínio da União serão mantidas á disposição da ANA, na Conta Única do Tesourr

Nacional, enquanto não forem destinsd.. para as respectiva.s programações,

§ I' A ANA manterá registros que permitam corrdacionar as receita
com as bacias hidrogràficas em que foram geradas, com oobjetivo de cumprir o estabelecido nl
ar\, 22 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 2" As disponibilidsdes de que trata o CI1{JIIt deste artigo poderio ..
mantidas em aplicações financeiras, na forma regulamentsda pelo Ministério da Fazenda.

§ 3' A fixação das dotações orçamentáriu daANA~~.
Anua1 e sua p~amação_ orçamentária e financeira de execução nio so . 001 J
valores, para moVImentação e empenho.

CAPiTULOVl

Du Disposições Finais e Tr...it6rias

Art. 20. Na primeira gestilo da ANA, um diretor terá mandato de t.

anol, dois diretores lerão mandatos de quatro lIIlOI e dois diretores terlo mandatos de cinco an
pua implementar o sistema de mandatos nio coincidentes.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autori7Ado a:

I - transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e
receílas do MiniSlerio do Meio Ambienle e de seus órgãol, necessàrlos ao funcionamento da
autsrquia;

11- remanejar; transferir OU utilizar o. saldos~ do Ministério
do Meio Ambiente para atender às despesas de estruturação e lIIIlJUtençio da ANA, utilizando,

como recursos, as dotações orçamentárias destinsdas às atividades fins e adutinistratlvaa,
observados os mesmos subprojetol, subatividsdes e grupos de despesu previlloJ na Lei
Orçamentària em vigor.

Art. 22. A Consulloria Juridica do Ministerio do Meio Ambiente e a

Advocacia-Geral da Uníilo prestarílo à ANA, no âmbito de suas col'llpetencias, a UJiJt!ncia

juridica necessária, até que seja provido o cargo de Procurador da autarquia.

Art. 23. O Poder Executivo implementará a descetWnlizaçio do
alividsdes de operação e manutenção de reservatório.. canais e adutQras de domínio da UniIo,

excetusda a infra-estrutura componente do Sistema Interiigsdo Brasileiro, opcndo pe10 Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

Parágrafo único, Caberá á ANA a coordenoçIo e a lIlpa'viJIo do

processo de descentralização de que trata este artigo.

Art. 24, O Poder Executivo, DO pwxl de tIOvatta=ffi' a portir
da data depublicaçJo desta lei, por meio de decreto do Presidente da • ~ fi
estrutura regimental da ANA, determinando sua instal.ç.. IIX I\

Art. 25. A ANA promoverá a realização de concurso público pila

preenchimento das VIgas existentes no seu quadro de pessoal.

Art. 26, O ano I' da Lei n' 8.001, de 13 de março de 1990, palIA a

vigorar com a seguinte redação:

"Art.la
•.•••••••••••••••••• ::••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - quarenta e cinco por cento IIOS EstIdos;
11· quarenta e cinco por cento aos Municipios;

III - sete por cento ao Ministério do Meio Ambiente; -.,
IV - dois por cento ao Minisleno de Minas e.Energia;

V - um por cenlo ao Minislerio da Ciência e Tecnologia,

§ 4' As cutas destinsdas aos Minislenos do Meio Ambiente e de Miou e

Enetgia represenlJm a cobrança pelo uso de recursos hidricos nos aproveitamentos de potenciais
de energia hidrílllica.

§ 5' Da cota destinsda ao Ministério do Meio Ambiente:

I - quatro décimos por.cento serão aplicados na elaboraçio da Política
Nacional de Recursos Hldricos;

II - seis inteiros e seis décimos por cento serão aplicados, por intermédio

da Agência Nacional de Águas, na implementação da Politica Nacional de Recuraos Hldricos e
do Sistema Nacional de Gerenciamemo de Recursos Hldricos.

§ 6' Da cota destinada ao Ministério de Minas e Energia:

I - um por cento será aplicsdo em estudOl de inventário de recursos

hídricos e em outros serviços relacionsdos ao aproveitamento da energia hidráulica;

11 - um por cento será aplicsdo, por intennêdio aa Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL, na adminillraçlo da rede hidrometeorológ!ca de im~ do setor
elêtrico." (NR)

Art. 27. A ANBEL PlOlllOverá, no prazo de noventa dias, ajuste oc
cálculo da compellJJÇ1o financeira e dos "royaIties" de que trata o ar\, 26, adotando come

ref....nciaia OI valores de venda de ell«JlÍA pralicados no dia anterior ao da publicaçio desta Lei.

Art. 28. O ar\, 33 da Lei nO 9.433, de 8 de janeir,P) de ~7, ~ I

vigorar com a seguinte redação: 11nV /1
"Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso

Hidricos:

1-o Conselbo Nacional de Recursos Hldricos;

11 - a Agência Nacional de Águas;

1lI - os Conselhos de Recursos Hldricos dos Estados e do DiJtrlt
Federal:

IV - os Comitês de Bacia Hldrogràfice;

v - os órgãos dos poderes públicos federal, estsduais, do Distrito Federal
e municipais cujas competências se relacionem com a gestio de recursos lúdricos;

VI - as Agências de Água." (NR)

Art, 29. O art. 35 da Lei n" 9.433, de 8 de janeiro de 1997, p.... a
vigorar com a seguinte redação do inciso IX e acrescido do inciso XI:

"Art. 35 , , ..

IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos
Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

XI - formular a Política Nacional de Recursos Hldricos." (NR)

Art. 30. O art. 36 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, p.... a
vigorar com a seguinle redação;

•Ar\. 36 O Conselho Nacional de Recursos Hidricos ..rã presidido pelo
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Parágrafo único. O titular da Secretaria de Recursos HidriCOl do
Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de Secretàrio-Executivo!í4ffllhO l)'fional

de Recursos Hldricos". (NR) \ / \LA- i \
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Art. 31. Ficam revogados os arte. 45, 46 e 54 da Lei nO 9.433, de 8 de
jllleiro de 1997.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999

_Jpit~
Presidente

SubstitutiVO do Of:>putado Alexandm
Santos

ao PL nO 1617/99 apresentado na
Comlss...lo do Trabalho. Admlnlstracao c

ScrvH~o Publico

VOTO EM SEPARADO DO
PARTIDO DOS

TRABALHADORES

Dispõe sobre a cnação da Agência

Nacional de Àguas • ANA, entidade

federal de coordenação e apoio do

Sistema Nacional de.GerellClamento de

Recursos Hídricos, e dá outras

proVidências.

Autor. Poder ExecutIvo

Relator. Deputado Alexandre Santos

A crieção de agências fiscalizadoras e executoras das políticas

nacionais e regionais, em suas áreas de atuação. vem sendo o modelo

Bdolado para consolidar a privatização no BraSIl.

PIIrII que pudessem atuar plenamente, esses orgaos precisariam ter

independência perante todos os agentes que atuam nos setores. inclusive o

pniprio Governo, alêm de autonomia e mstrumentos que garantissem,'~
'_4(

consecução de seus objetivos. .

No entanto, as agênCias que foram criadas no Brasil· ANEEL. ANATEL

ANP e, agora, a ANA - não têm mdependêncla e compromIsso com os direito!
dali usuários e consumidores. Silo vinculadas ao Executivo Fedeml, braços

executivos d811 politicas e des vontades dos governantes, Perdendo, desta

forma, as necessárias independência e autonomia para exercerem o seu papel

de regulador8ll e fiscalizadores.

Acaba-se criando, então, uma sijuação onde os órgãos fiscalizadores

sio subonlinados àqueles a quem deveriam fiscalizar.

A grave questão dos reajustes de tarifas, como recentemente ocorreu

com os combustiveis, gàs de cozinha e energia elétrica, mostra-nos exemplos

prâticos dos.problemas acarretados por esta vmculação. Igualmente, 101 a

incapacidade da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na

condução do processo de mudança dos códigos de se~o para acesso ao

000 que não foi capaz de assegurar que as 0l1erádoras de telecomunicações

mantivessem os serviços telefônicos com qualidade e confiabilidade. A

ANATEL nlo fiscalizou as concessionàrias, simplesmente disse que confiou

nas operadoras. Foi um verdadeiro caos.

Já as agências ANEEL e ANP, ao invés de procederem aos estudos

que garantissem e preservassem os intereSSes dos usuários, permitiram e
legitimaram os aumentos praticados porque esses obedeciam às pollticas e

aos compromissos do Governo Federal.

Outro problema de origem nas agências é seu distanciamento dos

usuários e consumidores que, em úitima instãncia, deveriam ser a principal

razão de sua existência. A estrutura definida pelas leis que as criaram não

possibilija a participação de representantes dos agentes diretamente

envolvidos, como consumidores, empresas, governos estaduais e municipais e
outros, em seus õrgios deliberativos.

Agora. o Executivo apresentou projeto de lei que cria a Agencia Nacional

de Águas, entidade federal de coordenação e apoio do Sistema Nacional de

Recursos Hídricos - SNRH o qual foi criado pela Lei nO 9.433/97. Essa Agencia.

embora não tenha o papel de reguladora, não se distancia das características

das suas similares. Ressalte-se que a gestão dos recursos hídri-.us, confonne

assegurada na Lei nO 9433/97 tem uma concepção descentralizadora, através

do CNRH, das Agências e Comitês de Bacia,

O PI. n~ 1617/99

Para assegurar que sua tramitação ocorresse com a maior caleridade

possí~el prejudicando. inclusive, o aprofundamento da discussão. o Executivo

solicitou urgéncia constitucional para sua apreciação do PL nO 1.617/99.

Ao mesmo tempo, encaminhou a Mensagem nO 1.269, de 2 de setembro

de 1999, acompanhada da exposição de motivos do Ministério do Melo

Ambiente, que traia do projeto de lei referente à gestão admmistrativa e à

organização Institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hidricos - SNGRH, confonne previsto no inciso XIX do art. 21 da Constituição e

criado pela Lei nQ 9.433, de 8 de janeIro de 1997 que instituiu a Polltica

NaCional de Recursos Hídricos - PNRH e criou o SIstema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hidricos.

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, Administração e

Serviço Público; de Minas e Energia; de Defesa do Consumidor, Maio

Ambiente e Minonas e de Constituição e JUStiça e de Redação. Aberto o prazo

regimental próprio para a recepção de emendas, foram oferecidas.~1\

propostas de alteração ao projeto original. \ '-

o PT apresentou emenda substitutiva global ao projeto VisandO resgatar
os pnncípios da descentralização do Sistema Nacional de Recursos Hídricos

assegurando um sistema forte e com a partIcipação da SOCiedade civil
organizada.

Na Comissão de. Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, foi

aprovado o substitutivo do Deputado Lucíano pjzzatto que ora analisamos.

Analise do subsl1tutlvo

O substitutivo apresentado pelo relator introduziu melhorias

no texto onginal. Definiu, com mais clareza, o papel da ANA e dispôs

sobre a vinculação das competências da Agência às disposições

emanadas da Lei n° 9433/97 No entanto. ainda pennanecem alguns

problemas importantes que não asseguram, efetivamente. o

Iortalecimento do SNRH e a participação da SOCIedade na gestão do

uso dos recursos hídricos.
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Senão. vej8mos:

Primeiro, é bom que se diga que li .\.li n"9.433/97 .ll mIlIl i!!llmIiIl
li fglJb~ !li.~ liísIIilm =EHBI::l ~~ !l.~

~smBl!al.Wll.!iliI!i!m.=~ !!I!lAQiHg~a~SII.

lIJlIIl~~ !lJ. 8lIlIa : 6&. Tratou, sim, da criIIÇio de

Agênciall de Água e da Secretaria Executiva do Conaefho NIICiOnaI de

ReculllOS Hidricos. "" mesmo tempo, dispõs que cabe 80 CNRH, que

sequer se reunÍU uma vez, "aTllllisar propostas de a/teraçlo de

legislaçfto pertinente a f8CUnIOS hldricoa e à PoIItica N.aonal de

Rscul'llO/l Hldricos." Por 0II1l'0 lado, o relator, no artigo 1·, do ..;:
substitutivo, pretende que a ANA /lIIja, uma ag6ncia gestora de um

recuJ'lO natural e órgão executor federal. da Política Nacional.

A um órgão como a ANA - Poder Executivo Federal- segundo a

Lei 9.433/97, cabe:

tomar as provid6ncias neceuárias para a implementaçio e o

funcionamento do Sistema NlICÍOl\al de RBCUI'IlOS Hídticos 

SNRH (ar!. 29, il1CÍlO I);

outorgar os direitos de USOll dos r8CUrSOlI hídricos de seu dominio

(arts. 11, 12. 13 e 14); e

prestar apoio administrativo, técnICO e financeiro ao Conselho

Nacional de Recul'llOS Hídricos· CNRH (arts. 45 e "6).

No entanto, nos parece ll1ltranho que o relator tenta reduzir ali

competências do CNRH, delin:das no artigo 34 da Lei n" 9.433197, retillllldo do

seu inciso I a participação dOI ..for" UlIlÍ!tOl do planejamento de re<:uI'IlOIl

hídricos, às desse artigo 2", do seu substitutivo.

Art. ". Incito'

Parece-noa que, neste dispositivo, há cortftitos institucionais entre a atuaçio

da ANA e doS demais órgios gestores com poder de policia. Considerando que

a "1egjaIeçio federal pertinente BOa rectJI'IlOlI hldricoan compreende a proteçio

ao meio ambiente e o combate à poIulçlo, nio só no campo administrativo (art.

23 da CF) mas também, no campo le;iIlatívo (art. 2" da CF), entIo, os demais

entes federativos, também do resporlÁVBiS por seu cumprimento. No nlval

federal, o IBAMA e o CONAMA, at8 o momento, aio titulares dessas

atribUições relacionadas com recul1lOll hídricos. Neste sentido, propuaemos

a~emção através da nossa emenda substitutiva global. Como nio foi~

propomos apresentar a seguinte eIllllIlda adiIlva: "/"\'

Acrescente-se ao texto .do inciso I. do artA·. a seguinte

expressão:

"art. 4· ...

I - .... em conjunto com os demais órgãos da Unlao. dos

Estados e do Distrito Federal, ... ..

Art. ". Inciso 11

o art. 35 da Lei 9.433/97 dispõe que é competênCia do CNRH:

• estabeiecer diretnzes para a aplicação dos Instrumentos do

SNRH; (VI)

• determinar prOVidencias ao cumpnmento das metas do PNRH

(IX); e

• estabelecer critérios gerais para a outorga e cobrança por seu uso

(X)

Por outro lado, além do CNRH, o IBAMA e o CONAMA possuem

competénClas oormallvas relativas aos Instrumentos da PNRH como, por

exemplo. o enquadramento dos corpos d'água.

Neste sentido. julgamos necessário alterar este artigo, razão pela

qual sugenmos a seguinte emenda modificativa:

DIl-se ao inciso /I do art. 4° a segumte redação:

"AftA. ...

/I • propor nermas e padrfJes e realizar estudos para subsidiar o

Conselho Nacional de Recul'llos Hidricos, os Conselhos Estaduais de

Recurnos HidricOs e os Comités de Bacia na implementação, ,11

operac/onalização. o controle e a avaliaçilo dos instrumentos da

Polltica NaCIOnal de Recurnos Hldricos...

Ano 4· jnciso IV

Não se pode aceitar que o PL de criação da ANA tramite

desconectado do PL 0·1.616199, que dispõe sobre a gestão do Sistema

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso restringe, ainda mais, a

discussão sobre a gestão dos recursos hídricos. Há que se destacar a

ação do relator em retirar do PL 1616/99. que tramita ordinariamente nas

comissões temáticas. o disposto nos art. 5·, 6· e 7·, os quais tratam dos

limites de prazos das outorgas. No entanto. nào vimos plenamente

atendidas quest!ies candentes como a que trata dos limites dos prazos

de VIgência suboroioados aos Planos de Recursos Hídricos, bem corno

deverá seja ouvido o CNRH.

Art. 4· Inciso V

Este dispositivo deve estar compatibilizado com as disposições

legais vigentes (policia admlmstrativa de qualidade do IBAMAI e com a

ptlI'IlpeC\íva de delegação prevista no art. 14 da Lei 9.433/97. Neste

sentido, deve-se modificar sua redação. como se segue:

"Art. 4° ...

v - partICipar, em conjunto com o IBAMA e os órgãos gestores
dos Estados e do Distnto Federal, da fiscalização dos usos dos
recursos hidricos em corpos d'água de dominio da União ou
delegar a estes órgãos a fiscalizaçilo no que tange ás su:"
attibuiçàes." ~ 11\-

Art. 4° inciso VII

o substitutivo do relator não contemplou a proposta apresentada pelo

PT de que a ANA estimulará a criação de Comitês de Bacia e suas respectivas

agênciaa. Está claro que, sem as agências de baCIa - órgãos executivos doS

Comit6s - estará comprometido o seu funcionamento. Com isso, estará

comprometido, tambêm, o funcionamento do Sistema Naf"l"Bl de R8CUI'/lO/l

Hídricos. Portanto, é fundamental que se assegure que a ANA tenha como

competência, estimular e apoiar a criação de Comités e AgêncIas de Bacia.

Art. 4· inciso VIII

o relator contemplou proposta do PT, para que a cobrança da outorga

pelo uso do recursos hídricos ocorresse em articulação com os Comitês de
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Bacia. A nosso ver, é fundamental que haja uma articulação dos usuários,

representados nos Comitês, para definição da cobrança das outorgas, sob

pena de que não haja comprometimento que assegure seu pagamento.

Art. 4" Inciso IX

o art. 22 da Lei n" 9.433197 dispõe que: "as vaiares arrecadadas com a

cobrança pela uso de recursos hldricas serão aplicados prloó\anamentll (grifo

nossa} na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão uülizados:.:'. No

parecer, o relator afirma.\lua altera a redação do art. 22 da Lei n" 9.433199' o
que, no entanto, não ocorreu. Embora não tenha havido essa alleraçlio.

considersmos importante a redação dada ao inciso IX da art. 4" do subst~

poIS mantém o disposto na Lei n° 9.433197. !,\l
Art. 4° Inciso X

A IDIUÇio de eventos criticos. como secas e inundações, exige 8

~ do conjunto da SOCiedada. A legislação elCiBlente já aasegura ..

Comitês de BaCia e ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a atribuição

para promover estudos e soluções de eventos criticos. Seria muito disper.diosa

que tal atribuição ficasse exclusivamente com a ANA, pois exigirie que a

mesma dispusesse de uma estrutura funcional gigantesca. O autor do

sutistitutivo introduziu no texto que a ANA planejará e promoverá ações

dastinadas a prevenir ou minimizar os efaitos de secas e Inundações, no

âmbito do SNGRH, em articulação com o Ófllão central do Sistema Nacional de

Defesa Civil, em apoIo aos estados e Municipios. Visando assegurar o caráter

sistêmico e descentralizador, para a solução dessas graves questões, que

afligem a sociedade brasileira. melhor ficana se a lei dispusesse que, aos

Comitês de Bacia e ao Cunselho Nacional de Recursos Hidricos, fosse

atribuida a promoção de estutos e soluções de eventos criticos. Neste sentido,

apresentamos a seguinte emenda modificativa:

Dé-se ao inCISO X do art. 4" do substitutivo a seguinte redação:

"Art. 4°....

X - contribUir para a SOlução de eventos criticas tais camo secas e

inundações, por meio de estudos e propostas visando subsidiar o planejamento

e as ações dos Comitês de Bacia e as diretrizes do Conselho Nacional. ..

Art. 4" Inciso XI

O substitutivo contemplou emenda do PT para assegurar que. a

aplicação de recursos financeiros da União, em obras e serviços. de

regularização de recursos d'água. de alocação e distribuição de água ~ ~

controle da polUição hidrica, deverá estar em consonáncia com o disposto nos

planos de recursos hídncos. ConSIderamos que ouve uma melhore na proposta

onginal pOIS submete a aplicação de recursos á Política NBClOnal de Recursos

Hídricos e ao CNRH, uma vez que a este cabe "acompanhar a execuç~o e

aprover o Plano NaCIonal da recursos H/dricas e determiner as provid4ncias

necessárias ao cumprimento de suas metas." Tendo em vista que havia uma

lacuna na Lei n° 9.433197, referente ao PNRH e a quem cabia fonnular a

Política NaciDnal de Recursos Hidricos, apresentamos emende tratando da

competência do CNRH, a qual foi acatada pelo relator, na forma do alt 29 do

substitutivo.

i AIt 4" Inciso XI!

O texto do subslilutivo, neste inciso. avançou em relação ao PL origlnBI.

Embora nfio assegure, de maneira tão clara. a garantia do uso múltiplo dos

recursos hidricos, foi possivel remeter essa questão ás definições emanadaa

dos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrogrâficas.

Alt4°§§4°eSo

Apresentamos duas emendas sobre a delegação de competência para

cobrança de uso da água ás Agências de Bacia. Ambas buscavam assegurar

delegação a outros entes públicos para efetuarem cobrança. O relator atendeu

nDlI dispondo no § 4° que "A ANA poderá delegar ou atribuir a agéncfas de

ágUe qu de bacia hidrográfica. a execução de atividades de sue competência.

nos termos do art. 44 da Lei nO 9.433 de B de janeiro de 1997, e demais

dispositivos legais aplicáveis. .. (inciso li! do art. 44 da Lei nO 9.433197). No §S"

dispôs que "a ANA poderá delegar a ófllãos ou entidades públicas federeiS.

esteduais e da Distrito Federei. ou atribuir a ofllanáações saciais civis de

interesse público. por PlllZ0 determinado. a execução de atividades de sua

competência, nos tennos da legislação em vigor." Aqui. nos resta uma

preocupação quanto á delegação de atribuições do Poder Público (como

ouIolga) a entes referidos como organizaç6es sociais civis de intll......

público, embom não sejamos favoráveis á sua supressão.

Arts. 5°, 6"" 7"

Estes artigos tratam dos limites de prazos dos respectIvos atos de

autorização. O parágrafo 2°, do art. 5°, dispõe que os prazos para conclusão e

implantação do empreendimento poderão ser prorrogados, ouvido o CNRH. Já

a prorrogação da vigência da outorga de direito de uso obedecerá às

prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hidricos. Consiguimos

auegurar no art. 6° que a outorga preventiva deverá observar o que dispõe o

art. 13 da Lei n" 9.433/97, ou seja, condlciona toda outorga ás prioridades de

uso estabelacidas nos Planos de Recursos Hidricos. No art. 7°. que trata da

reqUisaçáo pela ANEEL á ANA para obtenção prévia de deciaração de reserva

de disponibilidade, o relator contemplou emenda do PT no sentido de que fosse

observado o que dispõe o art. 13 da lei 9.433/97 subordinando sua obtenção

ás prioridades de uso estabeleCIdos nos Planos de Recursos Hídricos.

Art!;. ao, 9°. 10. 11. 12 e '13

Estes artigos tratam da estrutura organizacional da ANA. Consideramos

que, na forma do substitutivo, a escolha da Diretona ficará submetida ao

qUedro politico vigente, já que será de exclusiva responsabilidade do

Presidente da República a sua escolha. Continuamos entendendo que a

indicação dos dirigentes da ANA deverá se· dar sobre os escolhidos de uma

lista de oito indicações aprovados pelo CNRH, nomeados peio PreSIdente d~

República, com mandatos não COinCIdentes de quatro anos. admitida urna

única recondução conseCU\lva e contará com uma Procuradoria. Observamos

que não foi contemplada a proposta do PT para Criação do cargo de

Procurador. Propomos, também, que a ANA terá quadro efetivo de pessoal, o

que não foi acatado pelo relator. Achamos fundamental que a ANA tenha um

Diretor-Ouvidor que fará a ponte entre a AgênCIa e os usuários. ConSideramos,

também, estabelecer um período do quarentena para os dirigentes da ANA.

Nate sentido. elaboramos emendas ao substitutivo.

Art. 1a inciso VI

Para assegurar a independência preconizada para a ANA, aqui há de se

fazer uma emenda na sentido de que os serviços prestados a terceiros não

estejam relacionados com o estabelecimento das decisões e diretrizes do

Si..tema Nacional de Recursos Hidricos ou outras previstas em seu

regulamento.

Art 19 §§ 1° e 2"

Estes dispositivos devem ser modificados. Tratam das destinação

dasreceiles provenientes da cobrança pelo uso de recursos hidricos de

domínio da Uníão que smão mantidas à disposição da ANA, na Conta Única da
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T\CcQuro I'J6cional. enquanto não forem destinadas para as respectivas

pr(l9r2fn"'<;ÕE!~. Ororre que as receItas provenIentes da cobranÇa pelo uso de

r2;;U"OS hídricos, consoante os pnncípios democráticos do Sistema Nacional

º" Recurscs Hidncos, deverão permanecer na bacias hidrográficas onde .foram

2[1,;mdaclas. Enquanto não forem destinadas para as respectivas

progr2mz<;ÕGS a serem formuladas a partir dos pianos de recursos hldnoo5r,

n3D poderão Ir para a Canta Úmca da Tesouro Nacional sob pena de não

ml0m8rGm às respectivas baCias onde foram cobradas. Neste sentido,

r~rê')di~rmOs a mação de um Fundo Nacional de Recursos Hídricos para

2s~sgurar que a receila provemente da arrecadação da outorga para uso de

rCc~rs05 hidricos permaneçam disponivels para aplicação no Sistema. A

emanca é a segUInte:

Dé-se ao art. 19 da substitutivo a seguinte redação:

'í'lrt. t9. As receitas provenientes da cobrança pela uso de

f':aurnos hídricos serão transferidas para fundo especificamente constituldo

(-,,"fi) "'·s~a fin~lidade. a ser cnado. nos tennos da leí. cuja mensagem de criação

,1.c,,:c;É ser enviada ao Congresso NaCional, pelo Poder Executiva. no prazo de

éé'::;:;,mla dias após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os Comités de Bacia terão subcontas."

E~le artigo dispõe que o Poder Executivo Impiementará a descentralização

dfC's atividades de operação e manutenção de reservatórios. canais e adutoras

G(? domínio da União. excetuada a do Sistema Elétrico Interligado. que são

cJntralizadas pelo Operador Nacional de Sistemas. Preocupa-nos este

cll8pOSltivo. Manter a centralização do sistema elétrico é carreto, haja vista que

él oparaçáo e a manutenção é despachada pelo CNOS e pelos centros de

O~3l<ição das concesslonárias. Mas com relação aos reservatórios, canais e

'.::rl!Jtora~ de domínio da União, permanece uma dúvida: se essa

,J"~c~ntralização já ocorre, por que foi Introduzida nt?. SUbstitUtivo~~ll!te

s<.,r\\ido achamos melhor supm. razão pela qual apresentamos emenda.~.:\,'f-'

b!U§

f~ redDção proposta pelo relator retirou uma injustiça apresentada no Pl

fj~giMI que reduzia cotas do Estados e Municlpios que têm seus territórios

e!cgiJdos pelos reservatórios. No entanto. considerar que as cotas destinadas

8G3 Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e EnergIa representam a

c':Í}õiJoça pelo uso de recursos hidricos nos aproveitamentos de potenciais de

,;r'~;'1'3 hidráulica não é aceitável. O setor elétrico entende que já paga pelo

'E" ds egua, ao receber outorga pela geração de energia elétrica. Considera,

~:m~,m, ql!~ já paga aos estados e municipios. como Indenização por

2\1:f;;3mento dos seus territórios. Ou seja. consideram que já pagam por

c~m~~nsação financeira ou "royaaies". Mil! como fica a questão. por exemplo,

do no Paraíba do Sul. Por exemplo, a Light retira, desse no, cerca de 70% da

w",to da bacla, próximo ao MunicípIO de Barra do Pirai e transfere toda a

:,:C'U'J DClra a vartante Atlãntica da Serra do Mar, nada devolvendo para o

IGi·'ii,jo no. Considerando·se uma tarifa de R$ O.02lm3
, seriam arrecadados

ele] de RS 100mllhõeslano. Essa retirada, sem retomo. causa deseeonomias

a lusante, ou seja, falte volume para diiuir esgotos e efluentes industnais

loc~!ÍZ3dc3 em diversos mUnlcipios. (Dados obtidos na lista de discussão da.
N3RH. na Internet). Além disso. essa retirada Inibe a possibiiidade de outros

'128'2· paf<'lilmmte. Pergunta-se. é Justa o setor elétrico não pagar por isso? Por

m.' V3:, o § l' do Inciso I do artigo 22 da Lei 9.433l97 dispõe que nA

a!'ili:;:'Jç~o nas daspesas previstas no inciso li deste artigo é limitada a

sete e meio por cento do total arrecadado." O inCISO 11 trata das despesas de

Implantação e custeio admimstrativo dos órgãos e entidades Integrantes do

SNGRH.

Portanto, estamos propondo emenda ao § 4' do artigo 26, na forma que

se segue:

Dé-se ao § 4° do art. 26 do substitutivo a seguinte redação.~

"Art. 26

§ 4° As cotas destinadas aos Ministérios do Meio Ambiente e de

Minas e Energia representam parte da cobrança pelo uso de recursos hídricos

nos aproveitamentos de potenciais de energia hidráulica respeilando-se as

formas e os limites de aplicação de recursos previstos na art. 22 da Le. nO

9.433. de 8 de Janeiro de 1997. "

Durante todo o processo de tramilação nas comissões temáltcas. InSlsltmos

na necessidade de aprofundamento da discussão sobre tema tão Importante

para a sociedade. Por .sso, temos lutado para manter as avanÇos obtidos na

Lei nO 9.433197. O PT, em audiênCia com o Ministro do Meio Ambiente.

solicitou que .fosse retirada a urgência constitUCional do PL 1617/99. Em

audíência pública conjunta das comissões temáticas, o Ministro comprometeu

se em buscar que o Executivo retirasse a urgênCia constitucional. Isso só veio

a ocorrer no dia 21.10,99, com o objetivo de desobstruir a pauta. O que, para

nós, demonstra a total falta de compromisso do Executivo Federal com o tema

tão relevante - o uso múltiplo das águas.

Ao ser analisado o substitutivo do Dep. LUCiano Pizzatlo. aprovado na

Comissão de Meio Ambiente. constatamos que algumas emendas e sugestões

apresentadas pelo PT foram contempladas. No entanto, não vimos plenamente

restaurados os principios da descentralização do Sistema nem assegurado que

a ANA sel" o braço estendido do Conselho NaCIonal de Recursos Hídricos.

Acreditamos portanto, que haveria muito que avançar no texto SUbSlÜA'das comissões temáticas. C. l..
~'.

Há que se ressaltar que várias entidades. representativas da SOCiedade civii

organizada - ABES, ASSEMAE, FlSENGE. Federação Nacional dos

Urbanitários e outras - reunidas nos dias 20.21 e 22. na Conferência Nacional

de Saneamento, assim como a AsSOCIação Brasiieira de Entidades de Meio

Ambiente, o ConsórcIo Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e

Capivan e a Secreta"a Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas GeraIs

- manifestaram-se pela necessidade de ser promovido um profundo debate

sobre a criação da ANA, para isso solicitaram a retirada da sua urgência.

Por outro lado,' setores do Executivo estão divergindo da texto do

substitutivo por entender que ferem os interesses do setor elétrico, apresentam

amarras para a concessão de oiitorga do uso da água e burocratizam a

dísponiblização de água para a construção de hidrelétricas.

Embora tenham sido COlItempladas vá"as emendas apresentadas pelo PT.

como dissemos anteriormente, ainda permanecem o caráter centralizador da

ANA e o esvaziamento do Conselho Nacional de Recursos Hidricos. o que

colide com a lei nD 9,433191.
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Lembramos que a ANA não é uma agência reguladora, o que a diferencia da

ANEEL, ANP e ANATEL e a sua atuação deve estar subordinada às diretrizes

emanadas do ~NRH. Afinal, o modelo de gestão dos recursos hídricos,

conforme disposto na Lei nO 9.433/97, tem um caráter forternanta

descentralizador e assegura a participação dos usuários na Qes\Ao(~

recursos hidricos. ~ y..
Diante do não acatamento das emendas apresentadas pela bancada do

Partido dos Trabalhadores e em função do substitutivo ainda colidir com os

reais interesses da maiona sOCIedade, o nosso voto é contrário à aprovação do

subsmutivo ora apresentado.

Essa divido do dominío das ágt!U condicicmw l) '::'d~~,_lc~E:::,~:~~) j;;.:,.

PoUtica Nacional e do Sistema Nacional de Gerenciamento de ReClL"'SOs Hídrir;i}3. r~~ L'Jn n'-' ')/1.32,
de 1 dejlJlOÍro de 1997. Essa lei vem sendo, desde enlIo, a linba mestra p2:ffi o clc1Ol1=..·o·" d,
arcabouço institucional destínado a gerir os recursos hidricos brasileiros.

Outro ponto imponamc é que a Agencia Nacional e Ág'1~ r-20 iTh-D
cooceuõeI para pmtaçIo de serviços públicos, como acontece com a ANEEL e C-'«n ufiJlli.Th1. (j

nem "venderá"t por preços milionários, autori.zações para e~-ploração de rco.lTI'ú'i m.t~,:, f~~~

valor comercial, como ocone com • ANP. Sua fimçJo administrativa b..1sic.1 !eú C!JEtí'f'l..lt, p;
meio de CltIlOrBU de direito de uso, a alocaçio das âguas de dolOinio da Uni!<>. O valor e:w;'úil",

deaes Íj!UU dependerí. da locaIizM;io do corpo bidrico e da equaçio q=tiohó, cl,,=i} "
qualidade dos IOCUQOS hidricos ..I. diJpoolvejs.

A ANA será. portlIttO, UInIl agência ge:rtnm cfu um rec!ll'ro 721mill - :;J ú:)!2

• • DIo uma qà>cia MI\UIadora da lftIl&Çio de S<1Vi<;o< piIblicos. o Cj\'i) • 'JiLfê=cio
fimdtmeDtal_ das~já insta1adas para os setores de eletricidade c de telef<lci:L

oproj<lO de Lei n'1.617, de 1999, onginário do Poder ExecUlÍvo, propõe a
~ da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade fedentl de coordenaçio e apoio do Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providancias.

A pr0p051çio encertI, como objetivo ínttinseco e nio menos importante, a
iDduçio' implementaçio dos IIIStrumentos da Poliuca Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituídos pela Lei n' 9.433, de 1 de jlJlOÍro de

1997. ao incluir entre as competências da ANA tarefas como a outorga de direitos de uso de

recunos hídricos de domimo da Umão, a lmplant>çio e operaçio do Sistema Nacional de

Informações sobre RecumlS Hídricos e prestar apolD â criaçio de comitês de bacias hidrográficas.

Sala das Comissões,

COMISSÃO DE MINAS E ENERGU

1- RELATÓRIO

de 1999

í-

Como éqIo fcderaJ execmor da PoUtica Naci~ &: n'-;:::~-:;I}J H.iúhc:.
dew eober • ANA a funçIo de coordeDar a implementat;io dessa poiltiClt s=., no <=!Q. t",:it'

u ClClIIIpet&>ciu dos demais~ do Sistema NoclOlu1 de Gcrcncimn""'", de !7'OlliCCJ

Hldricos • lOIIl qudnr o principio descentralimIor da gestio das águas esl!Ibel.~ido rcl, Lo; f"

9.433, de 1997.

AJsim, dew ter a ANA o papel de l$Ímu!ar e prmu ="-'i!12:l0 (é"""'" c
0IpIlizaci0Dal na criaçIo e comolidoçIo dos Comilh de Bacia Hidrognillcs ." ,"s h:;::,
excculivos. u afII>ciu de íp 00 de bacias, e na orpnizaçio • atu1lI;Io MS <rt"é!' 'cC":,,,,,,"
....... de n:cunos hidricos- .... c:oostneres!lOS estado5 cno Distrito fOl!=!.

A evidmcia cada vez maior de conflitos de usos dos recun::O$ híchico:i ,;m

virias pute do Bruil toma mais que oportunl. a iniciativa. do Poder E.'i'ecutivo de~ illn1.iner..re. ':08".
em. sua estrutura administrativa, um órgio cncarreg:a.do de gerir esses recw".o.s, efctiv~d.o

mecanismos como. outorp de direito de uso e a cobrança pelo USO dos recursos Wdrico~.

Essa provid!:Dcia será de inestimável valor em casos ~fiCDs., C-:m.0 tJ ,fi!:

rio SIo Francisco. em que usos, como a irrigaçlo, conflitam rom a exploraçB:Cl do pot~~':.1C'1

bidnulico .. llIIÍJ fotlemenle, com a possível deriVlÇlo de águas do no p:mt OL'1rl!5 bem

hidrogrificu. Caberá â ANA papel fimdamental na definiçio das posS1bilidades e oportunlclot" (!,

cada uso. dentro do imcrcsse maior da sociedade, pois, por meIO d·] SIstema de outor~. t·;r6. i:'b

uma visIo mais ampla das demandas e das dispombilidades de água. em cada b1Ch hHlrOpt.11.;~

btasileita.

Ao encaminlur, por melO da Mensagem n' 1.270, de 1999, a proposiçio ao
Congresso NacIOnal, te-lo o Senhor PreSldeme da Republica nos termos do. § l' do lIt. 64 da
ConstilWção, vale dIzer, com soliclt>çio de urgênelo na tramit>çio da matenL

o prOjeto fOI dIsttlbuido às Contissõcs de Trabalho, AdminiStiaÇio e
Serviço Público; de Minas e Enetg1a~ de Deicsa do Consumidor, Meío Ambiente e Minorias e de

Constituíção e Justiça e de Redaçio. nos tenoos dos ans 24. Il e 54 do Regtmento lntemoAa,
CJmara dos Depu1ados e, por força deste meSlllo regimento, esta submetida â tramitaçio simullJoea
lIOII referidos ófllos tócnicos.

Aberto o prazD regimental próprio para a recepçio de emendas, foram
oferecidas pelos senhores parlamentares 120 propostas de a1telaÇio ao projeto original, envoIVOlldo
114 abooJlogens 10 texto (ANEXO 1). Tais iniciativas foam de aurona de 19 Senhores 0epuIad0s,
individualtmnte ou com apoiaInentos (ANEXO ll).

Confonne seus objetivos, as emendas podem ser agrupadas em 123
destinadas a pura altentçio da redaçio existente, 32 destinadas • supressio de dispositivos e 29 com

o propôoito de mtroduzir novos ordenametltoS (A1'lEXO UI). As emendas concentrarItIHe em
al.... poucos dIspositivos, principalmente nos arts. I', 3', 14 e 22. O ANEXO IV espeIha ui
wortiva.

Na Comisslo de Minis e Ene<Jia, coube-nos a re1atoria da JlI1lIl1lIiçio,
CllIIlprindo.IIOII, agora, entitir parecer quanto 10 seu mmto.

11·VOTO DO RELATOR

A Agm,ia Noclonal de Águas - ANA, cuja criaçIo é proposta pelo Poder

Executivo na forma do proj<lO de lei em anilise, apmettlll uma série de cfil<Ionças~
em relaçiD as suas COOjjineres jâ em ftmcionamento. Essas diferenças. devem-Ie,

ftmdamenta1ntente, 10 fato de que o domlnio dos recursos hídricos, por força de diopoIitivos
oomtituciooaiI, é dividido etdItl a UniIo e os Eslados, devetIdo existir, para1eIame<ltlo dois lÍ5llIIIU

de aestIo das águas, um federal e outro dirilÍdo pelos Estados e pelo Distrito Federal Esses dois·
sistemas, apesar de administratiVltnetlle itldependeutes, t!m de ser coerentes enIte si.

Outro ponto importante da cnação da ANA sem a eXiStência de: LT.J org:'.:<
gestor dos recursos hidricos desvinculado de qualquer uso específico e. por esta m.llo. capll ek·

impucial na administraçio das disponibilidades de ãgua de nossas bacias hldrOgrofiCJS.
ressaltar que a vincu1IçIo a usos específicos :sempre foi a tônica da gestão das ácuas no Bri2.SiI d.:~·l;

o início da vigm,ia do Código de Águas, em 1934, e da criação do Departamento NociQd d"

ÁJUu. EncIJia Elétrica que, apesar dos relevantes serviços prestnclos á Nação, .'lJlpre !õ" =0
\'ido voltada pora o oproveitamento dos pot<uciais hídrelétricos.

o texto enviado pelo Poder executivo, sob nosso p-oIrto dr;: vistQ., <J.í<.:I.;O:::;

ramave1memc às necessidades da gestio dos recursos hidricos brasileiros. De l!m r.1cdo t;,:mll;';0.

também, de lCOIdo com os principios da Política Nacional de Recursos Hídncos esl.'bcl"'lib. f.?L

Lei n· 9.433, de I de jJDeiro de 1991. No entanto. analisando det:aJ.ha.damen.te o ieKto. CQ1!!.p).!~:'j\'.it;4

o com o lItIbdccido DA Lei n· 9.433. levando em conta o que foi debatido t'!3. al.:di;:u'~'J. f,~l.~;é}

ooqjlDa promovida pe1u 1Its comissões de mérito c tendo em vista o com~!ldo .1! U'l..:llm"Í:1~

CQIlO e vime emcmdu~ concluímos que uma s6ric de :!.pm~i~-c:TI:!2::;?i:tcj} ...2.cl

IIOCCIIÚÍOS.

Por esta razIo, elaboramos lll1Ul proposta de substitutt"\'C', .;om (j;:; !:c71111\':<:

efeitos no COIIIOÚlIO do projeto.
1- introduçlo de um novo Capítulo I. que discriíntm ::\ lJbjeUlifj rb rl'Jlr;l/).

limitando seu alcaDce e, inclusive, atendendo ao que dispõe a Lei Complem.entar o'" 95, de 2:':: oi]

fevcmro de 1991, que estabelece nonnas para elaboraçio de textos legais,
2 - dcfin:içlo clara, logo no inicio do texto, de que é CüliJ:~:~:jT':::n ~L:

e-Jbo Nacional de ReCursos Hídrico. formular a Polltica Nacional de R,c\mo, F~: "C

pI'OIIIOYettdo a articulIç:IQ .dos p1aDej1IDCI1t05 nacional, regioIll1 e eswil.!.rl.is. ebbD,n:~~': . ~bs

lIllidades que imqram o Sistema NoclonaJ de Recursos Hídricos;

3 - definição do campo de competências da Agência NecioL!l do .4.::;=.
Dio.deixando dúvidas quanto 10 seu papel de órgio cncamgado de implementllr, "" "'lf"", ",::"",.l,

a PoUdea Noclooa1 de RecuI10s Hídricos e de coordenar o desettvolvimento do Si",""", !'\,,,oL!l c,
Recursos Hídricos, Dio lbe cabendo formular politicas, mas apenas executi-Ias;

4 - explicitaçio de que a ANA obedecerâ. aos fim.d.?!:.!:!ut!ic5. l)bj~li'M~~,

diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hidricos, articul2nd~se colli iÚr. ór(~:).:.. !."

entidades pUblicas. privadas integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos:
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5 - aprimoramento da redaçio e ICOrdcnamento lógico das c:ompct!Dcias da

ANA, de foma a tomá·las coerentes com o que prcvC a Lei n' 9,433. de 8 de jlDCiro de 1997. e
com a divisio COJl5lituclooaJ do dominio dos recurso. hídricos. inclusive retirando a fimçIo de

Secrc1Jna Executiva do Conselho Nacional de RecIIlS05 Hídricos, evitando. amm, a invctsio lIe"

plpéis qlJ!llto á fOImulação das politicas fedem, de rccUI50S hídricos;

6- introdução de algumas regras básicas para a outorga de direito de 1150 de

recUI505 hídricos, poIS esta será a parte tnal. Vlsívcl da atuaçio da /\NA junttl á sociedade e é tarefa

primeira no controle da. demanda e da disponibilidade desses recursos;

7 - a1te:>çilo do art. 22 da Lei n' 9.433. de 1999. fazmIdo com que as
recursos anccadados com a cobtallÇ& pelo 1150 da água scjam aplicados Da bocia hídrografica em
foram gerados, rcl1mldo do texto a palavra "prioritanamcnte",

A definição clara das compctCncias e dos limites de atuaçio da ANA,

respeitando a cstrulUra do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, implicou, por

0tIlr0 lado. em ai""" de rcdaçio c de conteúdo ao longo de todo o lCXto,

Faltam, no texto. algumas definiçõe. básicas quanto a proccclimemos
administtativos Da outorga de direitos de 1150 de rcc1lIS05 hídricos, sem as quais a /\NA lotá
dificuldadc:l de atuar efetivamente. Essas definiÇÕC5 constam do Projeto de Lei n' 1.616. de 1999.
que rcgulamcnt.t a Lei n' 9.433. wnbém originârio do Poder Excculivo c em lI'Ilniraçio onIiJlària.
lnlroduzimo<, assim, no texto, três artigos que disciplinam q_ bUicas como JlO2'lS de

validade de outorgas, outorgas preventivas de uso de recursos hídricos e dec1araçIo de

disponibilidade hidrica. Essa proVldCncia evttuá impuscs dccorrenIcs de mna possívcl clemon. ..
l1amitaçio do PL 1.616199. cUJo conteúdo c malS complexo e polémico do que o do projeto em
1llàIise.

As regras para outorga de rcclIlS05 hidricos da Uníio sio fundamentais pm.
que a ANA se finne como ·órgio coordenador da gestlo desses recursos. Sem essas regras nIo

haverá como resolver conflitos e dúvidas, principalmente DO que toca às concesslles de setviçoo
públicos que faum uso da água, como _cnto bisíco e aproveí1amentn de polCIICiais

hidràulicos.

QuoDto ao 1150 de poteDciIis hidtáulicos, vimos como t\mdamonIal
itItroduzir o coaceito do dcclmÇlo de ditj>om1ll1idade bidrica, a qual setá requerida, pela Agiucia

NtocionaI de EnerJiaE1éttica'-ANEEL; i/\NA, antes de Iicitor ou autorizar DOV05 aprovei_
hidrcl6tricos. Essa prtlYidmcia evilarí. COIlfIitos de U505 envolvendo investimentos vultosos, cuja

o pada oeria eottremaIIletIl danosa pata..... sociedade,

A exipía decTataçio de disponibilidade hídrica antes de liciUr
COllCessIo ou lUlllrizar DOYU hidrclétticu, cabe ressaItor. submeterà o maio'poderoso~
reeunos bldricos do BrasiJ, em làmOS fiDancciros e organizacíoooI, ao órglo gestor du àguas,

tompot>do allldiçlo de expknçIo doa 1'O\CIICÍ&ÍS hidràulicos igoonndo ll5 demais usos.

Como ji dissemos, várias OUIIOS ajll5tt5 fotam colocados DO texID. boa
ponc dei.. inspüadoo nu vaIiIl5as 5\lllI'5IÕCS de emendas aprcscnl&das pelos senhores Deputados,
du quais ressaltamos a emet>da~va g1obol~ por reprcsenl&DlCS do Partido deis
Tt1boIhIdoca eapoiada pos~~. PSB. PPS ePcdoB,

.~';;"bém, a proveitosa e cstIeifa coovivência desfrutada com as
ReIamS~';;";' ComisIl5es e:ncmepdas de proferir _ qu&2IlIl ao _ do ~cto. o

------que permitiu uma decislo unificada a respeito da mall!ria.

o.dos tlIl5IU obscn'açilc5. tIWlifcslamo5 DIl5!O voto pela oprovaçIo.

qIII1tIO ao mérilo, do Pmjelo ele Lei D' 1,617. de 1999. na fonna do substitutivo at1CXD. V_
pelatejeiçlo. quoJIIO ao mérito, das ctDODdas de n~ 12, 13. 19.20.23.·32, 34. 35"36. 37. 39.40.41,

~~~.~~~.~••~~~.~~~~~~~aa~~
16, 87. 11, 19. 90. 91. 93. 94, 95. 91, 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106, 107. lOS. 109. 110.

, m. 1I2, m. 1I4. 115. 116 e 1I7. V_ pela aprovaçIo pucial, na fonna do subotitIllivo
&llIXO.duOlllODlludon-1.2,3.4.5.6.7. 8.9. la. lI. 14.15, 16.17.18.21.28,29.30.31,33.
38, 43, 46, 47. 41, 49. 51. 53. 62, 63. 65. 67. 68. 69, 70.73. 76. 78. 92. 96. 97, 1I8. 119 e 120,
v_pela apIO\'IÇIo iDIqraI du ctDODdas de D~ 22, 24. 25. 26. 27 e 77. itK:orpondas ao texID

do substitutivo,

Doda a pude qu&Dtidade de CIIICIldu, orptlizamos o quadro do ANEXO
V. o quo! penni1e a viSllaliia9lo"do~ dado a cada uma delu, iDdivldua1mcDtc, Frisamos ser
..p<ocedimenlo P\lt&IDCDIO .qimeolaI. haja vista o aprovcítameDto de boa parte du ctDODdas Da

e1aboraçio de oossa proposta de oubotitulívo.

SUBSTIJ'UTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI N'I.617. DE 1999

Dispik sob" a criação da Agi>tcia NadOffa1 d.

Águas - ANA. ""idade fttkraI d. ,mplementaçlla da

Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordntQÇ40

do Sistitna Nacio1JOl de GUmcll11M1ftO de Recursos

Hídricos, t! dá outraspr"(1\'itÍénciar.'

o Congresso Nacional decreta:

CAPíruLOI
Dos Objetivos

Art. I' Esta lei cria a Agência Nacional de Águas - ANA, entidade
fedem de implemenraçio da Política Nacional de Recursos Hidrico. e de coordcnaçio do

Sislcma Nacional de Gerenciamento de RecurSOl' .Hídricos, estabelecendo regras pata a sua
atu&çio. sua esmrtunI administrativa e suas fontes de recursos.

CAPÍTULOn
Da Criaçio, Natureza Jurídica e COlllpet~eias da

A&éncia National de Águas ~ &~A

Art. 2' Compore ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos ptllIDCWOl" a

articulaçio dos planejamentos nacional, regionais e estMuai, elaborados pelas entidades que

inlCil'&Dt o Sislcma Nacional de Gerenciamento de RceUI505 Hídricos e formular a PoIItíca
Nacional de Recursos Hidricos. nos tennos da Lei nO 9.433. de 8 de janeiro de 1997.

An. 3' Fica criada a AgCIcia Nacional de AgÜas - ANA, autarqUia sob

regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio

Ambiente, com a finalidade de i~pICl!len1at. em .ua esfera. atríbuiçÕC5, a PoIitica NlCiona1,tI(
Recursos Hídricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gen:nciamellto de
Recunos Hídricos.

Patígrafo único, A ANA teri sede e fom no DmritD FedenI. podoado
ÍlIIl&!Ir UDidades Idmimsttativu regionais.

AI!. 4' A antaçio da ANA obedccerà aos fundamentos. objcovll5.
dit<trizcs e _CII!OS da Politica Nacional de RCCUI50S Hídricos e será desenvolvida em

uticuIaçio com ótBIos • entidades públicas e privadas íntegraDlC5 ~ Sislcma NaciOtJal de

GetoDciameDto de Recursos Hídricos, cabeDdo-lhc:
1- supervisíoDar. cootrolar e avaliar as ações e atividades decorrentes do

cumprimento da legislação fedetal penincotc aos fCCIIlS05 hídricos;

n - disciplinar, em caráter normativo, a implemen1aÇio, a
opetociOlll1izaçio, o comrole e a avaliação dos _cntos da Politica Nacional de RCCUIS05
Hídricos;

In - coordenar. na .sfera federal. a elabolllÇão do. pbnos de reclU505

hídricos esupcrvisíooar sua implememação;

IV - o_gal, por intennCclio de autorização, o direito de uso de rcclU505

hídricos em corpos de água de dominio da Uniio, obscrvado o disposto nosllrtÍgos 5', 6' e 7";

V • fiscalizar os UlOS de recursos hídricos nos corpos de água de domínio
daUnilo;

VI • elaborar estudos tóciúcos para .ubsidiar a definiçio, pelo Conselho
Nacional de Recunos Hídricos. dos valores a serem cobtados pelo uso de reclIlS05 hídricos.de
domínio da linilo., COttl base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia
Hidrogrilica, Da forma do inciso VI do lI!. 38 da Lei n' 9.433. de 1997;

vn~ estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a ctiaçio de Comitês
de Bacia Hídrográfica;

vm - implementor, em atticulaçio com os Comitês de Bacia

HídIogrifica, a cobtallÇ& pelo uso de recursos hidricos de dominio da União;
IX - arrecadar. distribuír e aplicar receitas auferidas por intermédio da

cobrançr. pelo USO de teCUISOS hidricos de domínio da União. na fOIma do disposto no artiJlO 22
da Lei n"9.433. de 8 dejlllCiro de 1997;

X - planejar e promover ações dcstitw:Iu a prcvcmr ou minimizar ll5

efeilos de secas e inUDdações, no imbitA> do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. em articulaçlo com o órgio central do Sistmna Nacional de Defesa Civil. em apoio,"Í
Estados eMunicipios;

de 1999,

XI • promover a elaboraçlo de estudos para subsidiar a aplicaçlo de

recunoo ftDoncaiIos da UniIo em obras e setviços de reauIariDçIo de CUlSOS de ..... de
a1ocaç1o e distribuíçio de 'sua. e de COIIIlOIe da poluiçlo hldrica, em COIISOIlincia com o
CSlIboIecido tlOI p1lDoo de recurIOI hídricos;

XII - definir e fiIcaIizar as condiçOes de opetaÇio de reservatltrill5 por
qema públicos • privadoa, viJando a p2JIllir o UJO múltiplo dos re<;Ut5OS hídricos, comorme
eslIlleIeeido tlOI~ de recurIOI hldrioos du~vubociu hídroflrifícu;

XID • _ a coordcDaçIo du atividades deocnvolvidu 00 _
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da rode bidrometeorolôgica llICÍOOI1, em anicu1açlo com ÓIJI05 e eaIidoda plbIicu 011 privIdu
que.~ ou que dela sejam usuárias;

XIV • <Jr8I'lÍ2M, implantar e eerir C> Si-. NICÍllIIOl do lnfonDoç6es
sole Recursos Hídrice>s;

x:v • estimular • pesquisa e • capociIIçIo de lIlClIrIOI bumaDas pIIll •

aestJo de recursos hídricos:
XVI - preslIr apoio lOS _ ..crioÇIo deÚJlOl"'- de m:ursos

hídricos;

xvn - preslIr apoio 1ÉCIIÍCO, IdmiIIiIIIIlivo e ftDaDoeiro 10 Coaoelho
Nacional de Recursos HídricoS;

xvm - propor 10 Comelho NICioaal de Recunoo· Hldricos o
estabe1<cimcDto de incentivos, inclusive financeiros, • COI*rVIÇIo qua1iIIlM e quIIIli1atiw. de
recunos hídricos.

§ I' N. execuçio das compet!Ilcias .1"'" .. refeIe o inciso n deste
anil!O> seria considerados. 1105 casos de bociu hidrográficas ClIlIlpIIliIhId COID -... )lIiJes,

os rcopccti.... acordos e tratados.

. § r Mações. que se refeIe o inciso Xdeste lrliJO, quondo eIMllverem
• .plicaçio de rocionomenlOS pm>enlivos, someote podeIIo ser~ mecIiIIIl: •
obse<vincia de critérios a = definidos em decreto do Presidem da Repolbüca.

§ 3' Para os fins do disposlo DO inciso xn deste anil", • deliIliçIo das

condiÇÕl:S de operaçio de resetVIlórios de~ hidreIélricos .... efeloIdo.~

anicúlaçio com o Opmdor Nacional do Sistema Elétrico - ONS. t/
§ 4' A ANA poderi delepr '"' Ilrihuir ..1lIInciU. 'aua CRI de bacia

hidrotlráfica a eucuçJo de otividodes de SUl CClIIlpOlfacia,.DOI_ do a:rt 44 de Loi~ 9.433,
de 8 dejaneiro de 1997, e demais dispositivos lepisaplíciveis.

§ S' N. inexisleucia de lfI!olciu de .... ou de _ ~ •

ANA poderi delegar. Óf8IOS ou entidades públicas federais, aladuIia e do DiIlri10 Fedaal, ou
IttIbuir a orgauiz&ções sociais civiJ de imcessc polbIico, por pruo~,a 0XllCUÇI0 de
otividodesdeSUl~ .. dal~em~~

Ar!. S'Nu..-ps de diIei10 de _ de _ bIdricoI de dcmlDio do

UniIo, seria respeilldos os JeiUÍDIeS 1imites de pruoa. ..-doI de CÍIIIl de )IIlbIIcIçIe> dai
rcopcctivos atos admiDisuativos de 1UlllriDçio:

I -Illó doiJ IDOS, pila início do implantaçio do~ oàjelo

II - Illó seis IDOS, pIIll COIIClusio da implan1açio do cmpreendimenlo

m-Illó trimae cioco anos, pila vigtncia da 0ID«p de _ de _. .

§ I' Os prazos de viFncia das 0UI0IpS de direito de _ da~
lIIdri<:oo __ em f'uDçio da -.reta e do porte do empRGldimell%o, iIYIlldo-II MIl

COIIIidoraçIo, quando ror o caso, o periodo de momo do investimento.

§ 2' Os prazos • que lO metem os inci... I • npoderio ser llIIp!iIdoI,
quaDdo o porte •• importiocia social e CC<lIlIlmica do emprceudimcnlo O justificar, ouvido o
Coaoelho NaciOIIal de Recursos Hídricos.

§ 3' O pruo de que trata o inciso m podcti ser prorrogIdo. pela ANA,
mpci1IIIIdcHe u prioridodes~ecidu 1105 Planos de Recursos Hidricos.

§ 4' M 0U1X>IpS de direito de uso de recunos hídricos pIIll

CClIICIISionúiu e.-iDdas de serviços públicos vigorario per prazos coincidentes com os dos
COIIOSlModeuta COIII1'IlOS de concmIo ou atos administrati.... de 1UlOl'IZI\'iO.

Ar!. 6' A ANA poderi emitir outorgas preventiva de USO de recursos

bldricos, com • filll1id1dc de declarar • disponibilidade de água pIIll os usos rcqucndos.
oboervIdo o dispostooo·1rl13 da lei n'9.433, de 8 dejanciro de 1997.

§ I' A outorp preventiva nio confere direito de USO de rccursos hidricos
• .. _ a .-.ar • VIdo pusivcl de oU!O<p, possibilitaDdo, lOS investidores, o
JlI-.jomamde_~que__ reculJOS.

§r Opruo de validade da 0\Il0rgI prcvcnIiw. scri fixado levando-sc em
COI1lI. compIcxidIIde do pIIIIejam<sIlo do emprccndimcnto, limi1ando-se 10 máximo de um 1IlO,
fiDdo o 1[lII1 ....ooatidlndo o cIispoolo DOS incisos I e II do artiiO anterior.

Ar!. .,. Para efeito de lieilar • 00_ ou .UlOrizar o wso de pol«lCiaI

de carqia biddulico __ COipO de íp de domiDío da Uniio, • AjiDcia NacioW de EDcrBia
EWÍÍieI..ANEEL~, jllPlQ • ANA, a prévia obtcnçIo de doc\aiaçio de rcoerw. de

dilpcDbilidodc bldrica.

I I' Quoado o polImcial hidmIlíco localiDr-se em corpo de ÍI\II de

1 cIemiDio dos~ ou do DiIlrito Fcdcra1, a doclaraçIo de rcocrva de dispombilidede hldrica
....oblida em lllÍCllIIÇIO COID a rcspcctiva aIlidade FSlO<I de 1'CClII'IOI hlcIrícoL

§ 2' A doclaraçIo de rcserw. de dispombilidede Iidrice ....
1IIDSfollDadI.'.....riranenr, pelo mpoctiw poder 0Ul0IpIllC, em 0UIllIp de dimIo de _ da
_Iúdricos à instiluiçIo ou empresa que _ da ANEEL a COIlCCIIio '"' a &ÚlllriZIÇIo

de '*'do polImcial de moqia hidIíuIica.

§ 3' A declltlçlo de rcserw. de dispmibilidode bidric& obcdeca:i 10

cIispoolo DO arl 13 do Lei D' 9.433, de 8 de jaDtiIo de 1997 e .... fomICid& em prazoIa_
rczuIamcnlIdos por decreto do_tiaRqlúbIica.

CAPÍIllLOm
Da Estruhra OrJIaica d. Alheio NociouI d. Ápu • ANA

Ar!. 8' A ANA .... dirisida por uma Dimori. CoIcsiado, COIIl]lOIlI por
cinco membros, nomeados pejo _ da Repúb1ica, COID mandetoo DIo coincicIcllla~7

quatro anos, admitido mna única rcconduçIo coosccutiva, e COIllItá com uma ProcuradoriI//

§ I' O Diretor-Presidente da ANA .... cocoIhido pelo Presidenle do
RcpObIica CI1lIC OS membros do Dimoria Co1clioda, e iIMIIido .. f\IIÇio por qlllllD lIIOI ou
pejo pruo que miar de _1JlOIldaIo.

§ r Em caso de ... iIO euno do 1IlOlIdolD, ....... CIllIlpidado por
sucessor investido .. forma previsla iIO capW, que o CX<IIllOIi pelopruo_

Ar!. 9' ACX<lIlmÇIo imoIiYode de ..... 111 ANA 111 pocIá_
DOS quatro ...... iniciais dos rcspccti.... 1IIOIIIIoIoI.

§ I' Apóo o pruo , OI dIriIII*' da ANA_
padorIo o lIlODdalo 0lIl cIoconiacia de naWI.. de ..-...oJudIclI1 trIIlIllIdo .. J1IIIIdo.
ou de _ cIcfinilM....~ IdnllnlInIlw cIlIoIpliIIr.

f r SIal prejlUo do qIII snvt- .. lqisIaçlles pIlO! • lIIatM •
paaiçio de _ de imprGllIdIdt odnIlIúIlnliva no lIl\'iço púbIíco, ....... do ... do
__ • illaIIIaMaoia, par qna1qloIr 1l1li dai diri..- do ANA, dos .w- • )lIllibiçllcs

~lOlQllllltOlUllL

§ 3' Para os fins do disposlo iIO }lOl'ÍIrIfO .-ior, cabe 10 MiIlislIo de
EIlIdo do MeioAm~ illllaUlBr o processo odIIinisIraIiYo dilCiplinor, que ....CCIlduzido por
c:omiIIIo apcciaI, competindo 10 Pmidcnuo da Rcpúbliot dalcnninar o lliJlamento preventivo,
quaDdo for o caso, eproferir ojul@lftlClllO.

Ar!. 10. Aos dirigenlOS da ANA é vedado o excn:ício de quo1quor-.
llIvidodc profissional, cmprcllrial, sindrlll1 ou de direçlo poHtico-portidàri

§ I'Evedado aos dirip:Db:S da ANA, coefome dlJI>l-o seu lqÍInCiIlO

~, ter in_ diIIlo ou indimo em _ rc_ com o SiIan& Naeional de

GcrcDciamclXO de Rccunos HidriCOJl.

§2' A vedaçio de que trata o copur nio se aplica llOS casos de Ill~vi
pro~HionaiI ~entes de vinculos contratuais mantidos com entidades públicas ou prí

ensIno e pesqWIL

Art. li. Compete li Dircton. Colegia<1a:

I • oxorccr • odministnlçio da ANA;

II - editar normas sobre matérias de compct!ncia da ANA;
m· .proVIr o reguncnto interno da ANA, • organizaçJo•• estrutura e o

Imbito decisório de cada diretoria;

IV - cumprir. fazer cumprir as normas relativas 10 SiJtl:m. Nacional de
GmDciamento de Recursos Hidricos;

V • examinar e decidir sobre pedidos de 0\Il0rgI do direitos de lISO de
RCUnOS hidricos de dominio da Uniio;

VI - elaborar e diwlgarre_ sobre as otividodes da ANA;
VII • encaminhar os clemonslmivos coatjbejs da ANA aos 6rgIos

compclOlllCS;
VIII - decidir pela VCDda. _ ou ai_I de t- intccrm*s do

}lIlrirnOOiodaANA;e
IX • COllhoccr e julgar pedidos de n:considcraçio de dcciIlia de

componcmcs da Diretoria da ANA.
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§ ]. A Diretoria. delibernr.i por nutioria simp1~ ~ votos, e se reunirá com

8 presença de. pelo menos, três diretores. entre eles o Diretor~Presidente ou seu substituto legaI.

§ 28 As decisões relacionadas com as competências ínnituciomis da
ANA, )'m'istas no Irt. 3', serio tomadas de fonna colegillda.

Ar!. 12. Compete ao Diretor·Presldente:
1- exercer a representaçio legal da ANA;
ll- p=idiras reuniões da Diretoria Colegiada;
m. cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV • decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as qumões de

v - decidir, em caso de empate, nas delibernções da Diretoria Colegiada;
VI - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissio e a.s

funções de confiança;

VIl - admitir, requisitar e demlnr '!õcMdores, preenchendo os empresos
pUblicos;

VIII - encanunhar ao Conselho Nacional de Rectirsos Hídricos 05

relatórios elaborados pela Dlretona Colegiada e demals assuntos de competcncia daq~

Co"""lho;

x . assinar contratos e convênios e ordenar despesas; e

XI - exercer o poder disciplinar. nos termos da legíslaçio em vigor.

Ar!. 13. Compete à Procoradoria da ANA, que se vinculo à Advoca<:i..
Geral da UniIo p&J& fins de nrientação nnrmmva e supervi<!o técnica:

I • representar judicialmente a ANA, com prerrogativas~s de
Fazenda PúbliCO;

11- representar JudicWmente os ocupaoleS de cargos ê de fimo;ões de

direçIo, inclusive após o cessaçio do respectivo exercicin, com refcr6iK:io o otos pmicados em

decorrincia de suas atribuições legais ou institucionais, adowIdo, inclusive, as medidos judiciais

cablveis, em nome e em defesa dos representados;
m - apurar o liquidez e eenezade créditos, de qualquer natureza,

inereDlos às otividades da ANA, inscrevet1do-os em divida ativa, p&J& fins de cobrança amipve\
,",judici&l; e

IV • executar as atividades de consulwia e de assessoramento jurídicos.

CAPÍl'ULO IV
Dos Servido.... do ANA

Art. 14. A ANA constituiri, no prazo de trinta e seis m.... o coat&r da
_ de publicaçlo desta lei, o seuqUldro~o de pes!OIl, por meio da raJú:lçlo de COIlClII1O

p6blIco de provas, ou de provas e titulas, ou da redistnbuiçio de servidores de éqIoIe entidodes
daIdministtaçio federal direl&, autàrquica ou fundacional.

§ I' Nos tennos do inciso IX do ar!. 37 da Consrintição, fica • ANA
autorizada a efetuar conntaçào temporária, por~ não excedente a tt,inta. e seis meses, do
pessoal técnico imprescindível ao exercicío de suas atnbuiçôes institucionais.

§ 211 Para os fins do disposto no parágrafo anterior. são consideradas

necessIdades temporárias de ex.cepclonal interesse público as atiVIdades. relativas à'

implementaçio. a.o acompanhamento e :i avalia.ção de projetos e progwnas de emiter firia.listica"

na área de recursos hídricos. Imprescindíveis li implantaÇiÍo e ã atuaçào da A.NA. ~

Art. 15. A ANA poderá. requisitar, com ônus, setvidores de órgãos e

eutidJ!des mtegrantes da administraÇão pública fcdernl direta, autirquica e funcional, quaISquer
que sejam as atnbuições a serem exercuias

§ 1" As reqwsiÇÕes para exerciclo na ANA, sem cargo em comissão ou

funçIo de confiança, ficam autonzadas pelo prazo mãximo je vinte e quatro meses, contAdo da

illSt&1açIo da autarquia

§ 2& Tmnscorrido o prazo a que se refere o pe.tjgrafo antenar,~te

saio cedidos para a ANA servidores por ela requisitados para o exercício de cargos em

comisslo.

§ 3t1 Durante os primeiros tnnta e seis meses subseci1lentes à instl1açio da

ANA, as requisições de que ttata o capur deste artigo, com o prévio manifestação dos Ministros
de Es1&do do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e GestIo, serlo irrecusàveis e de

pomto o""'<limemo.

§ 4' Quando o cessio implicar reduçlo da remunemçio do
sorvidor requisitado, fica o ANA autorizada o complementá-lo até otingir o "olor percebido no

ÓqID ou ... entidade de origem.

Ar!. \6. Ficamcnados. com a finalidade de intcglVa estrutur& da ANA:
I • qmrenta e nove cargos em comissio. sendo cinco cargos de Natureza

Espcei&I, no valor uni1irio de RS 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reeis), e quarema c quatro
e&rJOI do Grupo Direçio e AssesSOl&lllcnto Superiores - DAS, assim· distnbuidos: nove DAS
\01.5; cinco DAS \02.5; dezessete DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS
10\.2; e dois DAS 102.1;

11- cento e cinqllent& funções de confiança deDomiJIIdas FUDçõea
~ de Reclll10S Hldricos - FCRH, sendo: trinta FCRH - V, no valor UIIillIrio de RS
1.170,00 (mil cento e _ reois); quucnt& FCRH- IV, no valor unitirio de RS 855,00

(oilocentos e cinqllcnta e cinco reais); trinta FCRH - 11I, no valor unitirio de·RS 515,00
(quinhentos e quinZe reais); ,inte FCRH· li, no valor unítirio de'RS ~S4,oo (quolrol:emoo ..

cinqüeuta e quatro reals); e trinta FeRE· I, no valor unitirio de RS 402,00 (quatrocelllos eJ"i,
reais).

§ I' O servidor investido em FCRH exerceri atribuiçõea de

assessollIDClllO e coordenIçio técnica e pen:eberá reml1ltel&Çlo correspoodeure .. CUJO ofOtivo
ou emprego pet1IWletlte, acrescida do valor da função p&J& o qual tiver sido delilJlldo.

§ 2' A desigoaçio p&J& função de~CDlO de quelr&t& este &ttiJo
nio pode ser acumulada com • designação ou nnmeaçio p&J& qualquer outra fem. de
comislÍOlWtletlto, celsando o seu pagamemo durante as situações de m- do servidor,
inclusive aquelas consídetadas de efetivo exercicio. ressalvados 0$ penados a que te referem os
incisos ~ IV, VI e vm e alíneas "o" e "e" do inciso X do art. 102 da Lei fi' 8.1\2, de 1\ de
dezembro de \990, c no an. 471 da Cnnsolidaçio das Leis dos TraboJbo, ÇIDVIda pelo D<cmo
Lei n'5.452,de I' de maio de 1943.

§ 3' A Diretorio Colegiada da ANA poderá dispor sobre o aIlonçio de
quanti1&tivos e o distnbuiçio das FeRE dentro da estrutura organiueiaoaI da llUl&rqUia,
observados os nh'eis bierirquicos, os valores da retnbuiçlo correspoadente e os RtpeCli_
custos globais. .

§ 4' Nos primeiros trinta e seis meses sesuirttes à insta\oçIo da ANA, o
FeRE poderi ser ocupada por servidores ou empregados requisitados JI& forma do ani.,
anterior.

CAPÍl'ULOv
Do Potrim6.io e dOI ~ellll

Ar!. 17. Consrituem patrimônio da ANA os bens e dimtos de ..

propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou inco<pOrat.

An. 18. Constituem receitas da ANA:
I • os recursos que lhe forem transferidos em decorrm:ia de dolIções

consignadas no Orçamento Gerai da União, crCditos especiais, crédi1Ds ldicioaais e
tnnsferencias e repasses que lhe forem conferidos;

n - os reclll10S dccormrt.cs da cobrança pelo uoo de qua de~
hídricos de dominio da União, respeltmldo-se as fnsmas e os limites de &pÜCB9IO JIBVÍ"'"17
22 da Lei n' 9.433., de 8 de janeiro de1997;

m. os recursos provenientes de convcuas, aoordos ou COIIbB1oI

celebrados com entidades. organismos ou empresas naciOD8is ou inlemacionaiJ;

. .IV - as doações, lepdos, subvenções e 0UlIll5~ que lhe fanm
déstinados;

v • o produto da venda de publicações, mdCrial tiJcnico, dodoo e
informações, inclusive p&J& fins de licitaçio pública, de emolumentos adminimativns e de t&xu

de inscrições em COIlOlII1OS;

VI. retribuiçio por SetVlÇ05 de qnaisquer llIIu=&pres!Il\os 01or1:eiml;

VD - o produto resultante da arrecadaçiD de 'mu1lB& apIicadu em
deconôncia de ações de liscaIi7açIo de quetr&l&tlt os arte. 49 e 50 da Lei fi' 9.~33,de \997;

vm -os valores apurados com o venda nu aluguel de bens móveiJ •
imóveis de sua propriedade;

IX •.0 produto da a1ienaç1o de bens, objetos e ÍDJlIUIIlCIIUlI UliIi:radoo
para opnitica de infrações, assim como do patrimônio dos inftateres, ajnetldidos em cIeconmei&
do exercicio do poder de policia e Incorporados 00 patrimônio da out&rqUi&, llOI _ de

deci<!o judicial; e
X - os recursos decorrentes da cobnInç& de~

administrativos.

An. 19. h receitas provenientes da cobrIllça pelo UIO de ......
hídricos de dominio da União serlo manddas • disposiçio da ANA, JI& Conta. Única do T_
Nacional, enquanto nIo forom destillldas para u respectivas programações.

f \' A ANA _ resisttoa que permitam oon'elonioaor ........
com as bacias bidrográficu em' que fcnm pndu, com o objetivo de C\1ID!lrir o estIbeIecido IIÓ

ar!. 22 da Lei n'9.433, de I dejlllllirode 1997. ,_
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§ 2' As dispoIIibilidldes de 'I" lIIla o CDf1I'I dale ani., podedo ....
mantidas em aplicações financeil1S, na forma rep1111111l11da pelo Ministério e1aFazenda.

§ 3' A fixaçio das dOlIÇGeI 0lÇIlIlIIllÚiU de ANA na Lei~
Anuai e sua programação orçamentária. financeira de execuçIo nIo aohrIo Iimiles DOIri
valores. para mOVlmenmçio e empenho.

CAl'Íl1lLO VI
nu Dbpoalç6a FiIIaII e TI'llDJit6r1as

AI!. 20. Na primeira aeslIo ela ANA., um dim« tem lIlIlldIlo de 1lts
IDOS, dois diretn,.. _ mancIalns de quatro &DOI e doi.~ ImIoIlllDdeloa de CÍIIl:O lIlllI.

. ~:a imolementar o sistema de JIW1d&tos nio coincidentes.

AI!. 21. Fica o Poder Executivo aulXlrizado a:

I - _crir para a ANA o acervo técnico e patrimonia1, diroitcI e
receitu do Ministl!rio do Meio Ambiente e de seus órgios, necessários 10 fimciclnImen10 da
lIlIIrqUÍI;

lI· remsnejsr, transferir ou utiIi7ar os saldos orçametllários do Míllisltrio
do Meio Ambiente para atender .. despesas de estruturaçio • lllIDUleslção de ANA, utiJiDndo,
c:omo reeunos, IS doUç&s 0<ÇIDlCIIlirias destinadas às aliYid&des fins e administtlIliva
obseMdos OI mesmos suIlprojetos, subativicl&des e grupos. de despesas previ!llOl na Lei
0rçamenIiria em visor.

AI!. 22. A Comultmia Jurídica do Minis1mo do Meio Ambienle • a
Advocacia-Genll de Uniio prestarão â ANA., no âmbito de SUIS competências, a wistãx:ia

juridica nec:ossíria, all! que seja provido o CIrilO de Procurador da autarquia.

AI!. 23. O Poder Executivo implemontari a desc:onlralizIç das

alividldes de opençio • manutençio de reservatórios, CllllÍs • adutoras de dominio da Uniio,
excetuada a infra.mruIura componente do Sistema1niÓrligado Brasileiro, operado pelo Operador
NICiOIlal do Sísll:ma Elttrico· ONS.

Patágrafo único. Caberá â ANA a coordenaçio e a supervisio do
Jl'OCCSSO de descentralizaçi de que trata este artigo.

Art. 24. O Poder Executivo, no prazo de noveDll dias, COIlIados a panir
da dala de publicaçio desta lei, por meio de decreto do Presidente da República,~ a

estrutura regimental de ANA. _nando sua instalaçio.

AI!. .25. A ANA promoverâ a realizaçio de concurso público L
pree1IChimento das VIllIS eXIStentes no seu quadro de pessoal. II

AI!. 26. O ort. I' da Lei n' 8.001, de 13 de março de 1990, passa a

vipar com aseguinte redaçio:

-Art.l- , .

I . quarenta. cinco por cento aos E!tIIdos;
lI .. quarenta e cinco por cento aos Municipios~

m- sete por cento ao Ministério do Meio Ambiente;
IV - dois por cento ao Minis1mo de Minas e Energia;

V. um por cento 00 Ministério da Ciência e Tecnolo&iL

§ 4' .... C01IS destinadas aos MínisIórios do Meio AmbiOll1e e de Minas.

EDIqia repomeIIIIDl a cobrança pelo UIO de recursos bídricos nos aproveiIamentos de polOIlCiais

de IIIOIJÍI bidIóuliea.

§ S' Da COla destinoda 00 Ministério do Meio Ambiente:
I - qualrO décimos por cento oorio aplicados na elaboraçio da Polltica

NIcioaoI de Ra=os HldricOo;
n- sois illteiros. "'.. 00lCim0a por.e<mo 101Io aplicados, por i-..ocIio

da AJIoc:ia NllCioooI de Á_ na impIemeuloçio ela Polltica Nllcional de Recursos Hldricos •
doS-NICiona1 de Germcianieato de Recursos Hldricos.

§6" Da COla destinIda10 Ministério de Minas e Energia:
I - um por cento sem aplicado em estUdos de invenlirio de roeunos

bldricos • em 0U1rllI oorviços relaciooldos 10 aproveiWnento de energia hidráulica;

n- um por cento .... aplicado, por inlmnédio da AFncia Nacional de

EaarJia EWlrica - ANEEL, ,.1dministraçIo da rede bídromoteorolóSica de inlertue do setor

oWIrieo." (NR)

'"~c' AI!. 27. A ANEEL promoverâ, no pruo de llOVIIll& dias, ~\IIlI> no
ciIcIIIo da< cCoiIpeoOIÇio financeira e dos "roya1ti..~ de que trila o art. 26,~ como
nfomIeiais os valores de vencia de enetgia praticados no dia anterior10 da publiCllÇio desta Lei,

Art. 28. O an. 33 da Lei n° 9.433, de 8 de j;meiro de 1997, passa a

vipar com aseguinte redaçio:

"AI!. 33. Integram o Sistema Nacional de Getenciamento de Rec"""",

I- o Conselho Nacional de Recursos Hldricos;

n- a Ag6DciaNacional de Âguas;
m - os Comalhos de Recursos Hidrieos dos Es1ados e do Distrito

Fodon1;
IV- OI Comit!s de Bacia Hidrografioa;
V- os ÓfllIOS dos poderes públicos fedetal, eswluaJs, do Distrito Federal

e mllIIicipois cuju compe1!Dcias se relllciouem com a KOSIio de recunos hídricos;
VI -IS Ag!Dcias de Água.·' (NR.'

AJl. 29. O art. 35 da Lei n' 9.433, de 8 de janelro de 1997, possa a

vipw cem allJllÍllll iedaçio do iDciso IX. acrescido do inciso XI:

IX -1CClIIlpIIlbar a --.c;Io e _ o PJano NICiona1 de Recursos
Hldricoa. deloImimr.. providIDciu........ 00 cumprimento de suas.-.;

XI-1bnmIIIr aPolftica Nacioaal de RecursosHldricos.· (NR)

AJl. 30, O art. 36 ela Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, poao a
vi.,.. cem a sepinlo reclaçIo:

•AJl. 36 O ConaaIho Nllcional de Recursos Hídricos .... presidido pelo
MiDislro deEslado do MáoAmllionla.

I'adptl Ilnioo. O linIIar ela S<crewia de Recursos HldricOo do
MiniIláio do Máo AJnbõaIl&-' al\mçlo de Secreliri"'Executivo do ComeIho NICiona1
de RIlcursoo Hldricoa~. (NR)

AI!. 31. FicalIl JeYllllIldoa os ano. 43,46 e 54 da Lei n' 9.433, de &de
janeiro de 1997.

AJl.32.~de_publicaçio.

iDE
lldator

EMENDAS APltESENTADAS AO PL N" 1.617, DE 1999.

" ANEXOi·
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rusT,ISDO..U6MOJOA(),'ttl....n:nunH:). rtcNlco E F7NANa1/1O:
PAJ,SClR.:U

i
!
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FlNA1.IJ:)..\[)é. AL1'EWtAlEDAÇÃO DO DlSPOS1Ti\iO
TEXIQ.X1I1-DEFINI~A.fCONDtCóESDEOn:.MÇÃODEltEUI(VAróIf/O&KJJc.4.GEN11:SrúauCOSEmvAJ)OS,~1'01UlAA
GAJWm« o uso NULnno DOS IfECI.'XSO$ HiD~COS DE DOM/mo DA UN1Áo. CONFOIfJIE DTAJELEaDO NO nANO DE
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.u&DYAn;WQs U AnOIIDTAJlENTO KIN.OELtrMoo. 1N1'EGIWJO!i .4.0 SiSiZ'JIA CNfUL1J;,U)O~• .!DÁ
EFr1Uf.IMCOKOSCOlfITtrIMS&4ClASlro"T'UESSAJJdECONOOHJU.D(J~NACJONJU.DQt1S1DlII.~.OfoIS,

PAUCl1U

~N";5i

Al.Tl'OR: FDNANDQCORUJA EOUTROS
OlIP05IIlVOoovO<tr 1

a.a:NDo\N': 17
A11I'OR: SARANAF!IJPEEcxmos
Dl5POSll1VONOVO'f 1

~~~5~~IJ
l'EXIt1. I r 1'Alt( O! 1TNS DO lllIl'OSrD lot) r»:W XIll DUa ..wJtiO. A DEm'lC1O o.cs CO.\'DIÇ()ES DF.OpEJtAÇ..(a DE

~=:~"g,=~~~~~~~~~~~~~~~f
/tECuu;osH1J»JCOS.
,.~u

nGlHOAN"; !li
At1tOIt PEDItOEUGtNIO E lXJ'IaOC
DI!iPOSOlV'ONOVO·rS)
DISPOSffiVOOOJETIVADO: CAJ'. [lJ,An. PJ,l IJ],1NC.11
FI!'WJDADE. ACltESCEl'-iARot~O
'TEXTO I J-I'A.JU os FINS DO DJS1'01TO NO lNC1J(} 11 DUTE A.1fTIGO. AS otnOJtGAS DE DIUITO DE lISO. 1NCLL'SI~'F: AS'
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EMENDA}./'" •
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f'INAlJDADE; stIPlDoUR.oDlSPOmlVO
ma<>.
PARSCEJlAJ

BENDA}\;" 7]

At."TOflUG!~CAVA1.CA.'iZEot.iROS
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16 IlICARDO FEllRAÇO E OL'TIlOS 11 3 I !
4 I\lCAllDO FEllRAÇO E Ou'TRÔS I 3 IV

30 RlCAIlDO FEllRAÇO E Ou71<OS I 3 IV!
35 RICARDO FEllRACO E OL'TIlOS I 3 W
49 IlICA1lDO FER1lAÇ0 E OL'TIlOS - I 3 !xm
55 IlICARDO FER1lAÇ0 E OL"TIlOS I 3 2 i
62 IlICA1lDO FEIlIlAÇO E OU"fROS I 4 I
7 IlICAIlDOFEIlIlAÇOE OL'TIlOS I 1 2
.3 IIlICAIlDO FEllRAÇO E OL'TIlOS IV 14 10
lIS llONALDO VASCOSCEllOS E OL"TIlOS V 25A I
lIS·1 RONALDO VASCONCEllOS E OUIROS V 25A II
115-2 RONALDO VASCO!lCELLOS E OUT\lOS V 25A a
.372 RONALDO VASCO!lCELLOS E OL'TIlOS I I I
I RONALDO VASCONCELUlS E OU'TllOS I 3 U

3 llONALDO VASCONCELUlS E OL'TIlOS 1 I I
36 llONALDO VASCONCELLOS E 0U11t0S I 3 vn

/

á

IN'EM. AUTOR CAl'. AIlT II IINC,

105 ANTONIO CAIlLOS PAJoiNUNZlO E Ol1TllOS V 22

114 CLEMENTIDO COEUlO E ounos V 125A I
114-J CLEMENTlNO COEUlO E OL71<OS IV 25A lI.;

160 CLEMENTlNO COEUlO E OUTItOS I 3 3

lu DR HÉI.Jo E OUTROS IV '4 m
4 DIlIlÉLIO E DUTItOS I 3 W

14 DIl.llÉLIo E 01J11UJS IV _ 14 a
5 DIlIlÉLIO E OUTItOS IV 15

10 FERNANDO COltl:lA E OL"TIlOS I I 3

102 fElt.NANDO CORCJA E OUTROS V 19

106 FDNAl'o'DO CORIJlAE OUTItOS V 22

106-1 Fal'o'ANDO CORUJA E OUTItOS V

11I faNA."lDO COIll:JAE OU"TllOS V 23

120 FEIlNAA'OO CORJ:IA E DUnOS I 3 XlII
17 Fal'o'ANDO CORCJA E OU"TllOS I 3

26 Fal'o'ANDO CORL"lA E OL71<OS I 3 V

31 FBNANDO CORIJlA E ounos I ' 3 W

56 FDl'o'ANDO CORL"lAE oonos I 3 2

I FEJU<AND()COIlL"lAEOU11tQS I I 2

I FBNANDO FElUtO E OUTItOS II I 3

l-I Fal'o'A."IDO FEIUtO E OUTllOS 11 2 I

1·10 FDl'o'ANDO FEltRO E OL'TIlOS I 3 I Xl
1,11 Fal'o'ANDO FERIlO E OL'TIlOS I 3 xn
1·12 I'DNANDO FElJtO E DUnOS II '3 I

1·13 FBNANDO F1WtO E OUTIlOS I 3 2

\·\4 I'allANDOFEIlIlOE aL'TIlOS I 4

1·1S FER..'*A.""'DO FERRO E DL'TROS I 4 11 I
1-16 FERNM'DO FERRO E OL-rn.OS fi 7 V

1·17 FERNA."'IDO FERRO E OVTROS n • v
1·18 Fal'o'A."DOFERRO E OL71<OS ID 10 I
1-19 FER.'lA."OO FERRO E OL"TROS ID 10 11

1-2 FEJ.NA.....no FERRO EOt"TROS I j3 : II
1·20 fER..~A.'"DO fERRO E Ot"TROS ID 'lO I: I

1·21 FER.),iA.''DO FERRO EaLnos ID 111 I
1·22 FER.'lA!'iOO FERRO E OL"fROS IIV 114 lU
)·23 FElL':A.''DO FERRO E orTROS IIV lt4 I 1\1/
1·24 FERNA."L>O FERRO E Olrrn.OS IV 115

1-25 FER1'õANDO FERRO E otJTROS V :,20

1·26 FERNANDO FEltRO E OUTItOS V ~20 I I
1·27 FllNANDO FERRO E ounos V 12. 2

1-21 Fal'o'ANDO FERRO E ounos V 121 I.

1-29 FERNANDO FERRO E OUlltOS V 122 6

1-3 FER:NANDO FERRO E Ol..."TROS I 13 n
1-4 Fal'o'ANDO FERRO E OUTItOS I 3 m
1-5 Fal'o'ANDO FERRO E OL'TIlOS I ,3 V

.-6 .FElL~ANDO fElRD E alrrn.os I ;:; VI
1-7 FERNANDO FERRO E DL"TROS I !3 W
1-1 FERl'IANDO FERRO E ounos I 13 IX

1-9 FERNANDO FERIlO E OUTItOS I 3 X

I103 Gl.YCON TERRA PINTO E OUTItOS V 22

110 Gl.YCON TERRA PINTO E OUIR05 V 24

119 Gl.YCON'!ERRA PINTO E OUTItOS V 26 I
Gl.YCON '!ERRA PINTO E OUTItOS I 3 IX

5 Gl.YCONTERRA P!NTOE OU71<OS I 3 X

I Gl.YCON TERRA PINTO E OU11tOS IV 14 W

GLYCON~PINTOEOL71<OS IV 14 X

-ANEXO II-

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

AI- ACATADA INTEGRALMENTE
AS - ACATADA NA FORMA DO SUBSTITUIVO
RE-REJEITADA

CONVENÇÃO

-AUroRES-

De'DA}tI" m
"'1.:roft Gt.YCa.:TERRA~"'TOE ot,:nos
::llsrosrnvOSOVO'" )
:J!SPQ5lltVOOBJüI\'AOO, CAP. M,AJlT.I,uJ.ill. riC.ll
~ ALlERAR.AR!DAÇÃ.O DODtSPOSnT'lO
::xIQ,Altf.1t.nCUl.uYOCU.OOSos~4$ E4,A4 UI"'''''UI.DE'DEJANEJJlOMJm.
?...rtICER.A5

E.IdQ:DAN': ut
. >\li"I'at:FERNANDOCORWAEotrrROS
:lISf'OSmvONOVO~ ( I

DlsPOSITiVOOOJm....ADO: CAP. JIJ.AItT. PIolll. IKC [XIII]
F~Al.IDAtE;ALlEiUIRAREOACÀOOODlSPOSmvO
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USDtI'.4Td«Jo 1'O/fAGDI1UPW.1COS E MUVAlJO$. DE ltJDIA A GIlUJ-71lt OLSOI/I41m.01JOfI~~
CIJNI'OtilrurAULEClDDN01'UNOM&teu~6DUCDAKIMC'm'A~
PAMCU:AJ
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI N' 1.617, DE 1999

~ VASCONCELLOS E OL"IlUlS I \ I
I JONALDO VASCONCELLOS E OL"lIUl5 I 3 iVIlI
3 RDNALDO VASCONCEllOS E OLTROS I 3 IIX

RONALDO VASCOXCEllOS EOLTR05 I 3 (XI

JONALDO VASCONCEllOS li ()(,TROS I 3 ixm
19 IlONALDO VA5CONCEl105 E OLTROS II 9 L \

1I RONALDO VASCOSCEllOS E OLTROS m ~ 12 3

15 llO.'lALOO VASCOSCEllOS E OL"lllOS IV lJ4 'n., aoNALDO VASCOSCEUOS E oUTllOS IV ,14 /lUA

~ lWNAl.IlO VA5CQNCELLOS E OLTROS IV lU , !

57 SAlWVA FELll'E E Ol'nOS 11 13 ~

66 S.uA!\'Al'ELlPE E OL'nOS 'n 6 I
75 SAlWVA fEUPE E OL"IROS n Ta , :\' I
110- SAlWVA fEUPE E OL"YRDS m 111 1

113 samoNOVAlS EOt"YRDS V 23 I

5·7 sERGIO NOVAIS E ounos V 22 !m
S" sERGIO NOVAIS E ot'nOS v 22 VI

S,, SÉkGlo NOVAIS E OL'"fROS V 22 4

77 sERGIO NOVAIS E ounos II • II

107 sERGIO J<EIS E QU1ROS v 22 5

tl7 SÉkGlo J<EIS E at"IROS V 2SA

SI SD.GIO J<EIS E OlTrROS I 3 VI

37 ,SÉkGlo ms li OlTrROS 1 3 VIl

12 sD.GIo IlIlIS E QU1ROS IV 14 In
;3 VIIlOlLIo GL1MAllÃES E OlTrROS 1 3 IV
32 IVIIlOlLIO GJllMA!'ÃES E OUTROS I 3 IVIl

o VIllGiLIO 0lJIMJ>RÃES E OUTROS' I 3 XIII

S. VIllGiLIO 0lJIMJ>RÃES E OUTROS I • 3 I

71 \IlP.GlLlO 0lJIMJ>RÃES EOtmlOS II 7 IV

72 \1RGtLIO QIJIl,IAÚE5 li 0UTll05 II 7 V

7 \'IROiLIO~S E 0llTl05 IV 14 II

91 vmalUo~5E OllTlOS IV \' 10

190- VIRGIl.IO Gt'IMAMES E ounos IV 15 15

:~~ \'ASCO):CEllOS E atJROS :v '2SA In

114-1 'CL~'Tr<O COELHO E OL'TltOS \' .~SA ,c ,
,11 OUMPlO PIRES EoeTROS 'I ,\ 14 ,
:,)3 iREGIS CAVAtC....'"TE E Oc"IROS II 12A

ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO

3·1 REGIS CAVALC....'ITE E OL"TROS I 4 I

RONAlDO VASCONCEl.LOS E OUTROS I ,]

RONAlDO VASCONCEl.LOS E Ou'TROS I 'I \

RONALDO VASCONCELLOS E Ol.."l1t"OS I ;\ ]

14 1lEGIS CAVALCANtE E OUTROS I 1 2

5 sUGIO NOVAIS E OUTROS I II 2 I
RlCA1lDO fE!lRAÇO E OtmlOS I II ;

PAULO DELGADO E OtmlOS 1 1 2

FERNANDO CORUJA E ounos I I 2

11 IRlCAlUlO FERilAÇO E OUTROS 1 ] 3

\0 F'E:RNA.'\iUO CORUJA E OUTRos I 1 3

MOREIIlA l'ElUllill\A E OUTROS I 1 ,
\4-1 IlÉGIS CAVALCANtE E ounos. I \ 3

I FERNANDO fERIU) E OUTROS I I 3

5-1 sUOIO NOVAIS E OUTROS I 1 3

I-l FERNANDO FERRO E OUTROS I '2
IS MOREIIlA~ E OL'TROS I

"15 RlCA1lDO FE1Ul.AÇO E OL"IRas 1 13

2 SÉR.OIO NOVAIS E OUTROS I ,
17 FERNANDO CORUIA E OL"IROS I 3

II REGIS CAVALCANTE E ounos I ;3 I

\

19 PAULO DELGADO E OUTROS ,I 13 I

1·2 1FEJ\NA."1DO FERRO E ounos J 13 I

I RONAlDO VASCONCEJ.LOS E Ou'TROS 1 13 n
11-1 REGIS CAVALCAl>'TEE OL"TROS I ,3 II

22 PIllLEMON RODRIGUES E OUTROS J 13 m

I" FEJ\NA.'IDO FERAO E OUTROS I 3 m
11-2 llEGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 m
~ VIRGIUO GtIlMAllÃEs E ounos I 3 IV

11-3 IlÉGlS CAVALCAmE E OL'TROS I 3 V

1·5 FERNANDQ FERAO E OUTROS I 3 V

~ MOREIRA Fl'RRElRA E oumos I 13 VI

I REGIS CAVALCANTE EOL"TROS I 3 \1

o ,RlCAltDO l'S!RAÇO E OL'nos I 3 I \1

31 SERGIO REIS E OL'nOS r 13 \ VI ,
1-<; FERNANDO FEIl.RO E OlJ'TROS II 13 1 VI

1·7 FERNA.'Ilio FEIl.RO E OL'11l0S I 3 VIl

40 RÉGJS CA\"ALC.4J','TE E OL'nOS 1 ,3 , VIl

5-3 sERGIO NOVAIS E OL7ROS 11 ,3 , VIl/

39 \!tEms LAVALCAI,;rii E OL'TJl.OS I 3 vn'
31 inRNANI>o CORUJA E OliTROS I 3 VIl
Ps-I ~REGISCAVALCM"TEEOlTJ1l0S I , VIl .

3' DIl. HELIO E Otm<OS I , \'lI
33 MOIlEIRA FERREIRA E OUTROS I 3 \'lI
7 sERGIo llEJS E oumos I 3 \'lI
6 RONAlDO VASCONCEttOS E OLTROS I , , \'lI
5 IUCAlUlO FE1lI\AÇO E OUTROS I 3 VIl

21-% IIlJlGJS CAVALCANTE E OUTROS I 3 vm
Il!;GlS CAVALCANTE E otm\.Os , I '3 vm

I" JEBNANDO fElUtO E oanos .11 I' IX
3 IRONALDO VASCONCE:U.OS E OlTrROS I 3 IX

I-9 FaNANOO Fl!RROE OUTROS I I' x
J-JO IFE3lNANDO Fl!RROE OUTROS I , la
121-, !llEGIS CAVALCANTE E OU'I'ROS 1 , la

i'6 RONALDO VASCONcmJ.OS E OU1RQS I , la

7 OLDdP1D PmES E Ol.lI'R.05 I , XII
I-II ~FEIlJlOEOL'TJl.OS 1 XII

~ I.ONALDO VASCONCEUOS E ounos I xm
149 RICARDO fERRAÇO E ounOS I xm
S-4 ISEl!.GIONOVAlS E OUTROS I , lQIl

~ IVlWiLIo Gl.1IMAltÃE.S E ounos I 3 XIII
1%0 FE3lNANDO CORUJA E ounos I ,3 XIll
1-1% 'l'ElNANDO FElUlO E OUTROS I 3 I

~ VJl.GiLIo Gl.1IMAltÃE.S E ounos I 3 I

l2S-I Rl\GIs LAVALCANTE E OUTROS J 3 I

lS6 \FE3lNANDO CORUJA E QU1ROS I l 3 I
57 'SA1AlVA fELJPE E OlTrROS 1 13 2 ,
55 'RICARDO fERRAÇO E OL'TJl.OS I 13 '2

1-I3 'fDNANDO fElI.ROE ounos I .l 2

5 :SÉl.GIONOVAlS E OtmlOS I .3 %

1·1' IfERNANDO fElI.RO E OUTROS I •
53 [lIÉGJs CAVALCAJo.'TE E OUTROS I •

íll.lC.UDO fERRAÇO E OUTROS I • I

1·15 íFEJ\NANDO FEIl.RO E OU1RQS I • I
,

55 '.c<oct!lCIO DE 01.lVEllA I 5 2

V 22 7 i
I 13 'v
I I

I \

V 22 ',IV

V 22 I 'v
I 3

11 13 'Yn

il 3 ,XIII

r
,\.

'\

I li' IC1EMBllDOCOELJl E OS

;115-) iR,?;'~\'ASCO~'CELLOSEOl"TROS

!<"EM. AUTOR I eM I ART. I t IINC.

J!I1SERÇÃO DE DISPOSITIVO

51 l!'OCÊNCIO DE OUVEIRA I, 3 XVII

52 PAL'LO DELGADO E OUTROS I l3 XVII

53 PAUYHID.GADO E ounos I ,3 xvm
S~·l PAULO DELGADO E QU1ROS 1 13 XJX

53-2 PAULODElG.~ E ot..tTROS I 13 xx

1" PEDRO roGEJ..10 E OL'"fROS I 13 3

s. REGIS CA\'ALCANrn E OUTROS 1 I' ,
~ CLE!dEJ';7!NO COELHO li OLTROS r 13 3

19 RONAlDO VASCO:-:-CEllOS EDL'1RDS n I' U I
I INOCÊNCIO DE OLIVEIRA n 9A

• ~R.o.~A1.DO VASCONCEllOS E Dl'TROS IV :14 mA

REGlS CAVALCANTE E ot'7ll0S IV ÍJ4 lUA

3 VIllGiLIO GL"JMAlti.ES E OL'7ll0S IV 114 XI

~ ,MDlEIRAFEI\llEIRAE OUTROS IV /l4 V

101 SÊROIONOVAISE ati"!ROS v !:2 7

99-2 IREGlS CAVALC....''TEE OL'11l0S Iv f24 n
REGISCAVALCA.l.,jEE OL"TR.OS V 124A I

99="1 IlÉGlS CAVALCA.''TE E OUTROS V 124A J

51-1 PEDlI.O roGEJ..l0 E OU1ROS V 25

1-2 PEDRO roGEJ..l0 Eotmos v 125 U

115 JUC.WX1 FERJlAÇO E OUTI\OS V 2SA

115 lI.ONALDO VASCONCEllOS E OL'TI\OS V 12SA -

117 1SE1GIO REIS E Otm\OS IV 125A IO OLTR Iv '25A

- FINALIDADE -

-ANExom-

5.:5 SERúIO~O\'AISEotiROS

5-<; SEI!.OIO NO\'AISE OLnos

$-11 SÉlt.GIONOVAlSe otnos

5" /snato NOVAIS EOLnos

5.2 ISUGIOSOVAISEOL"TROt"

5.3 SUGlO SOVAIS E OL"IROS

5.10 iSERGIO SOVAlS E OL'nOS

5.\ ,SEIl.GIOSOVAISEOL"IROS

5 sEI!.OIO NOVAIS E OL"TROS
2S SERGlONOVAISEOL?'fR.OS

101 IsEIl.OIO NOVAISE OL'nOS
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~1 '",odNcJo DE OLlVEIllA n 16 I I
11 '\ll\lllL1O GUlMARÃES E OUTROS n 7 IV

\·16 FERlW.'DO FERRO E OUTROS n 7 I Iv";
13 REGIS CAVA!.CA.'I'[E E OU'IltOS n 17 I Iv
72 '\1llGlLIO GlJlMARÃEs E OI."I1OS n 11 V

70 :RliGJS CAVALCANTE E 0Il'I1l0S n Ir V/
'-I.,. RÉGIS CAVALCA.....'TEE ot.mws n 7 [ VD

1-17 FER.Jo:'A.lI,'DOfERRO E OUlROS n • v
f16 SAllAIVAFELIPE E DUI1l0S n 3 v
118 INOCÊSClO DE OLIVEIRA n 3 VD
1-11 1'ERNA."DO fElWl E OL"TRQS m \0

\·19 FERNA.'"DO fE1Wl E ounos m \0 \

1·20 FERNA.'"DO fEllllO E OUTROS m 10 2
1-21 FERNANDO fE1Wl E ounos m 11

SAllAlVAfELIPêE oun.os m 11
I RONALDO VASCONcaLOS E OUTllOS m 12 3
3 RIC.w>o FEJU<AÇO E ounos IV I' n

SÉltGIO REIS E OL'll\OS IV I' n
86 RÉGlS CAVALCANlE E ounos IV I' n.. Im.1lEU0 E DLUOS IV I' n
S ~ONALDOVASCONCEllOS E Dunos IV ,. n
7 VIllGnJO Gt.'IMAllÃES E ounos IV I' n

!I DRIlEUOEOLUOS IV I' m
1·23 FEIlNA.''DO fEllllO E OL'IllOS IV I' I VI
1 GLYCO~ TERRA PINTO Eounos IV I' VD

l-2. FE:Rl':A.'\.'DOfERlt.OEolITROS IV 15 I
DR. HEUO E Ol'TllaS IV 15

RÉGlS CAVALC,.mTE E ounos IV 15 1

RONALDO VASCONCELLOS E ounos IV 15 I
IVlRGnJO GL'NARÃEs E OL"\'ROS IV 15

5-6 SERGIO NOVAIS Eounos V 19

10\ RICARDO fERRAÇO E OLUOS V 19
102 fERNM'DO CORUJA Eounos V 19

1-25 1FER."'....'"DO fERRO E OLUOS V 20

1·26 FER..'flto\-lI,,"DQ FERRO E Oli'TROS V 20 I

1·27 fER.N....'lDO fERRO Eounos V 20 2

}·21 FEL~A.1IfOO FaltO E OUTROS V 21

lOS ANTOI>."IO CARl.OS PA.'ll<1JNZIO E OL-n>.OS v ~

S-7 [SERGIO NOnJS E OL'TROS V 122 , m
5·10 lSSlGlO ~O\"Al5E OVIRes v 122 IV
5·11 ISÉRGIO NO\',AlS E OUTROS V '22 V

5-3 •SERGIO NO\'AlS E OL'1'ROS V 22 VI

S-9 'SERGIO NO\' AlS E OI.TROS V ::2 '.1·29 lFER."J..\.''DO FE1U\O E Ot"T.ROS \' 12: 16 I 'I

119 'GLYCOS TERltAPI!\iO E ot"TRas \' :26 [

118 REGlS CA"ALCA~lEE OL'JllOS lV !26 !
)·3 IFElL~AXDO FERAO EOL'íROS II 3 ! n
1 !1'.01'ALDO VASCONCELl.OS E OLTROS 11 3 \VIlÍ

SU'RESSÃO DO DISl'OSITIVO

20 PHD..EMO~ RODJUGUES E OUJ'ROS I 3 n
4 JUCARDO i'ERR.4ÇO E ounos I 3 V

SERGIO ~OVAIS E ounos 1 3 V
FER."I.Q."DO CORUJA E ounos ( 3 V

OLIMPlO PIRES Eounas I 3 V.
"2 VlRGlUO Gt.'IMAIlÀES E ounos ( 3 VD

~ GLYCOl' TERll<PINTO E ounos I 3 IX
5 GLYCON TERRA PlNTQ E DlTI'R.OS I 3 X
;< OLIMPIO PIRES E ounQS I 5

SARAIVA FELIPE E ounas n 6
8·( RÉGIS CAVALCA.NlEE OL'TROS n 6 2

" 1N0000ClO DE OLIVEl!lA n 6 2

5 PEDRO EUGB10 E OUTROS n •
77 SÊRGJONDVAIS E OlUOS n 3 n
f6I REGIS CAVALCA.."lfE E cumas m I' n
1-22 FER."IANDO fEllllO E OL'l'ROS IV I~ n
92 GLYCOl' TERllA P11-'TO Eounos IV I' X
75..1 PEDRO EGGE.."o E Dumas v 13

100 1'IlIUM0NROOlt!GL'ESE OL"TROS V 19 ,
104 RICARDO fERRAÇO E OL'TROS V 22

106 FER.l>,1....~ CORL"JA E olJfROS v 22

lOS GLYCOl( TERRA PI!'o'TO Eounos V 22

~ REGlS CAV•.\LCA,.\!"TE E oUTR.as v 22 6

109 RICARDO FEJU<AÇO E OL'TROS V 22 6

107 SERGIO REIS E aL'TRaS v 22 6

106-1 fER..'\.M'DO callt:JA E aLíROS V 2'

m SÉltGIONOVAlS EOL'TRDS V 23

ll2 RJCARDO FEU.-\ÇO E Dunas v 23

111 FER.~A."'DO CQR{."JA E OTJTR.OS V 23

104-1 IRlCARDO fERRAÇO E OÓ'JllOS V 2'

110 IGLYCOl' TERll4 P~'TOE OL'TROS V 2.

EMENDAS AO PL N" 1.617, DE 1m

POli.DlSPOsmvO E.'lFOCADO

·ANEXOIV·

N"EM. AIlTllIt eM, ART, § I JNC
RONALDO VASCONCELLOS2 0Il'm0S I 1
IRONALDO VASCONCELLOS E ounos I I I I
RONALDO VASCONCEU.OS E ounos I I I

I' RÉGls CAVALCANTEE OUIllOS I 1 Z

FERNANDO caUJA E 0IlI10S I 1 2

1IÇ,W)()FEnAÇO E OU11!.OS I I 2

PAULO DELGADO E lltmOS I 1 2
5 SÉltGIo NOVAIS E oonos ( 1 2

14-1 RÉGlS CAVALCANlE E OUIllOS I I 3
11 IICARDO FEnAÇO E OUTROS I I 3
10 fERN....'lDO CORUJA E OUTROS I 1 3

MORElltAFEIW!IIlAE oonos I I 3

5·1 =0NOVAIS E 0U1lt0S I 1 3

1 fE1.NA."''DOnRllO E OUJ'ROS I I 3

12 0lJMP10 PIRES E OU11!.OS I I •
1·\ IFa.NANDO FE1UlO E OI!IllOS I 2
13 RÉGIS CAVALC....NTE E OUtltOS I 2A I
15 MOREIIlAFEIW!IIlAE OUTROS I 3 i I
16 JUÇ,W)() fERMÇO E OUTROS I 3 I

I
17 FEl.."iA.''DO COR.UIAE aunas I 3

5.2 ISÉRGlO NOVAIS E OUJ'ROS I 3
19 PAL'LO DELGADO E OUJ'ROS I I 3 I I

1·2 1Fa."I....,"DO FERltO E OUI1lOS I 3 I

li13 \i:EGlSCAVAJ..CA}I.'TEEounoS I 3 i I

I RONALDO VASCONCI!LLOS E ounos I 3 I n
120 PlllLEMON ROIlIlGUES E Ol.l'J1lOS I 3 ! I U

13-1 REGIS CAVALC....NTEE OI!IllOS I I 3 ; n I1·3 FERKA."DO FERItO E OUTROS I 3 n
IPllILDroNRODaICltJESEounos I 3 I: II1-4 ,FER."IA.'JDO FElUlO E OlJlll.OS I I 3 I

18-2 REGIS CA\'ALCANlE E OIJ11\OS I ! 3 I , m,
1\1I.Gn.IOGt1.\tUÀES E OUTROS ( I 3 ; 1 (\' :!

1·5 'fER.X.o\.';OO fE.JUtO E OLíJlOS ! I I 3 \' I
lt-3 'REGIS C,4"ALC....,,'TE E OUtltOS I ! 3

, \' "!
24 ,RlCAlIX) fElu'''ÇO EOl.'JllOS I ) ; l I I

,.
'I

25 15.EJlGIO !\O\'AIS E DLUOS I ( I 3 I 'VI
~26 FER.."\A.';OO CORVJAE OLTROS I 1 I 3 V
27 IOLI1-.fPIO PIRES E OL"TROS I I 3 I v
2' REGIS CAVALCA......JE E OUTROS : I 3 I VI
29 IMOREIRA fERREIRA E OL'JllOS I I 3 VI
~O \RlCARDO fERRACO E OL"TROS \ , I 3 VI
31 SERGIO REIS E OGIROS I I 3 I VI
1-6 fERNM'DO fERRO E ounos I r 3 i VI

123-1 !RSGIS CAVALCANTE E OL'TROS I 3 VD
33 IMORElRAFERRElRA Eounos I I , vn
132 IVIRGll.IO GlllMARÃEs E OL'TROS I 1 3 VD
11-7 FERNA.J'.<1Xl FERRo E OUTROS I I , I 'In
134 DR. HELIO E OL'l'ROS I 3 vn
~3S RlCARIIO fERRAÇO E OL"fROS I 1 3 VD
;'6 RONALDO VASCONCELLOS E ütlROS I , , VD
:37 SERGIO REIS E OL'l'ROS I I l I vn,. FERNANDO CORL'JA E Ol"TROS I 3 vn
5·3 SÉRGIO NOVAIS E OUI'ROS I 3 vn

;39 REGIS CAVALCA.~IEE Dernos , I 3 vn
O 'REGIS CAVALCANTE E Ot'TROS I 3 vn

41 RONALDO VASCO~CELLOS EOt'TROS : I 3 "lll
18·2 REGIS CAVALCA.'\,'TE E oemos i I 3 , Vlll
2 REGIS CAVALCANTE E OLT'f'ROS 1 3 Vlll

fi< GLYCOl' TERRA PINTO E OL'JllOS I I' 3 IX
l RONALDO VASCONCELLOS EOL'7ROS I "I 3 IX

1-8 FERNA.f\.'OO FERRO E OLl"ROS I 1 3 IX
5 IGLYCON TERltAPI!'l,O E OLnos I 3 X

1·9 FERNAl\'OO FERRO E OLTJ"ROS I 1 3 I X

l-la fERNM'DO fERRO E OL'JllOS [ I 3 XI
1·3 !REGIS CAVALCA.,7E E OL'TRQS ( 3 XI

146 RONALDO VASCONCEl.l.OS E. OLrrROS I" 3 XI

I·ll fERNM'DO fERRO E OL'l'ROS . 1 3 Xl!
7 OLIMPI0 PIRES E OÓ'JllOS I 3 Xl!

54 SERGIO NOVAIS E OI.'JllOS I 3 XJn

• RONALDO VASCONCEllOS E OUTROS I 3 XJn

9 R1CAlUlO fERRAÇO E OLTROS I 3 XJll
lO IVlll.Gll.IO GL1MAR..\ES E OL'TROS I I 3 XJn

120 !FEltN'A.....'OO CORL"JA E OL'TROS I 3 XJn

li 'INOC!NCIO DE OLIVEIRA - I I 3 xvn
',2 P....L'LO DELG..lJX> E OLr'lRDS I I 3 xvn
~~3 'PAL'LO DELGADO E Ot'TROS , 1 3 Ixvm
S3..1 ,PAL1.0 Dn-GADO E OL"TROS , I 3 XIX

153.2 PAtiLD DELG.IJ>Q E OUTROS 1 3 Ixx

128-4 REGIS CAVALCM'TE E OÓ"TROS I I i 3 I i /
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5' Y.!llGlLIO GlJIMARÃEs E Oun<OS 1 3 I
)·12 FEJL"i..tJ-.'DO fERRO E OUTROS / ·3 1
57 SAIl'JVA FELIPE E O\JTJlOS / 3 2
l6 FERNANDO CORUJA E OU1ROS / 3 2
55 lJUCARDO FEIUlAÇO E OUTltOS / 3 2 I
105 ISEIl.GIO NOVAIS E OI.'IllOS I 3 2
1·13 FaNANDO FEllIl.O E OtintOs 1 3
59 IREGIS CAVALCANIE E ounos I 3· 3

160 ICLEMENTINO COELHO E OI.'IllOS I 3 3
51 IrEMO EUGÊNIO E oe11l.0s 1 3 •• 3

163 MeilS CAVAI..CAN1'E. E OÚ-nOS I (

1-1-4 FaNANDO FERRO E OU1ROs I • I
2 RICARDO FERIl.AÇO E ounos I • I

1-15 FERNA-""DO FERRO E oentOs I • I
i·1 REGls CAVALCA'''TE E OI.'TllOS 1 • I

OLIMPI0 PDlEs E ounos I 5
5 INOCÊNCIO DE OLlVElItA 1 5 2
; INO<:ENCIO DE OLIVEIIlA n 6

sAIl.AIVAfELlPE E O\JTJlOS n 6
INOCÊSCID DE OLlVElItA n 6 2

I REGISCAVALCA.VI:E E OL'Tl<OS n 6 2

71 VIIlGILIO Gv1MAll.ÃEs E O\JTJlOS n 7 IV
70 REGIsCAVALCANIEE OL'17<OS n 7 v
,z VlIlGÍLIO Gv1MAll.ÃEs E OUn<OS n 7 v
73 REGIS CAVALCANTE E 01.'111.05 n 7 ,.
1·16 fBJ\A-""DO l'El<A0 E 0\JTJl0S n 7 v
• REGIS CAVALCA.lolTE E ounos n 7 VD

75 ~EUGtJ,10EOUntOS n I.,., SÊllGIO NOVAIS E DU'IltOS n I I , n
1-17 FEJ,NAhl)() FEno E OLrrROS n I I V

76 sA/I.'JVAFEUPE E OUTltOs n I I I V

71 . JNOctNClO DE oLlVElllA n I Ivn
79 RONALDO VASCONCEllOS E OI.'ntOS n 9 t: ! I
I INocÊNcIo DE OLlVElllA n 9A

1-11 FElNANDO FERAO E DUTllOS ·m 10 I
'-19 FEII.'lAl<"DO FERRO E O\JTJlOS m 10 I I
1-20 FER.~A1>l"DO FERRo E OLIROS m 10 : I
10 SA!l.AIVA FELIPE E ounos W II I
1·2l FEII."A-'IDO FEIlRO E OI."11\OS m II

I

li iRO~ALDOVASCONCELLOS E OI."TROS m 12 I 3 i

I !R.EGIS CAVALCA.'IE E Dt."TIlOS i m I' i n
; IVIIlGlLIO GL'lMAltÀ.ES E OL'ntOS IV 14 n

16 .REGIs CAVALCA."ITE E OL'IJ.Os IV 14 I D

15 RoNALDO VASCONCELLOS E oun..os IV! I' n.. GR. HÉLIo E OL"TROS lV. I' n
3 RlCA!l.DO FERIl.AÇO E 0""'1<05 IV I' n

S2 SÊllGIO REIS E ounos IV 1. H
1-22 FERNA-lIDO FElUlO E ounos IV I' n.. Gil. HÉLIo E oumos I IVI I' m
90 REGIS CAVALCANTE E OUT!lOS IV I I' IDA., ONALDO VASCONCELLOS E OV-nOS IV I' IDA
1-23 FERNANDO FDRO E ounos IV I' V!

191 DLYCON TE!l.Il.A Pn.'TO E OUllI.OS IV I I' vn
n GLYCON TE!l.Il.A PINTO E OU11lOS IV I' X
3 VlIlGlLIo GIJIMAllÀES E OI.'11lOs IV /. .X1

194 MOItEIRA FERIl.ElIlA E OUT!lOS IV I' U
1-24 FElL~A.""'DO rElU\.O E Dumas IV 15

VlIlGlL!O GlJIMARÃEs E OUllI.OS IV 15
7 lÉG1s CAVALCA-lolTE E OUlll.OS IV 15

16 RONALDO VASCONCEllOS E OUT!lOS IV 15

5 GR. HÉLIo E OV"11\OS IV 15
7S-1 PEDkO EUGÊto.10 E oumos V 11
101 RlCAIl.DO FEIUlAÇO E OU11lOS V 19

100 PHILEMON RODJUGL"ES E OL'Il<OS v 19

102 FaNANDO COIlUJA E OUTllOS V 19

5-6 SEIl.GIONOVAlS E ovnos v 19

1·25 FERNA-lIDO FEJUU) E ounos V 20

)#26 FE»:ANDO fElUlO E OUllI.OS V 20 I I

1·21 FaNANDO FEllO E OUT!lOS V 20 2

1·21 FERNANDO FEJUU) E ounos I V 21

106 FERNANDO CORL1AE OI.'T1lOS V ! 22
105 A."'-'TONIO CARLOS PA.''NUNZIO E Ol,"n.os v ::2 I
104 'IUCAIl.DO FDJW;O E 0UllI.0S ~ 22

103 !GLYCON TEllAPINTO E OUlll.OS V 22

5-7 SÊllGIO NOVAIS E OUT!lOS v 22 I:·m

5·10 st!l.GIo NOVAIS E OL'TllOs V 22 IV

5-ll IsEJ.GIO NOVAIS E OUT!lOS V 22 v.. mGIONOVAIS E 0UllI.0S v 22 I' V!

.. !·9 imOlO NOVAIS E O\.'TllOs V 22 • i
..2 iREDIS CAVALCA-"'TEE OL'ntOS V 22 I 6 I

107 '5EP.GIO JEIS E O\JTJlOS v 22 6

109 RlCAIl.DO FERIlAçO E OL"IllOS V ::2 6 ,.j
.

1·29 FEII.>:A.WO fElUlO E OUllI.OS V 22 6 I

1101 5EP.GI0 NOVAIS E OlJ'TllOS I. V I :: I 7 I

111 11'l!ll."A.'lIXl CORUJA E OL"IllOS V :o
112 'RlCAIl.DO m3lAÇO E DunOS I vi :o-r I

113 sERGIO NOV>~S E OUTROS i v 23

106-1 FERNANDO CORvJA E OUTROS ! V 24

104-1 RlCAI<DO FERIl.AC0 E OU1ROS IV 24

110 DLYCON TE!l.Il.A PINTO E OV"ntOS 1 v 24

j99:i RÉGIs CAVALCA},'TE E OUntOS V 24 n
199 RÉGIs CAVALCANTE E OL'ntOS V 24A

199-1 RÉGIS CAVALCAl<'TE E OL"ntOS v 24A I

5..1 PED!l.O.EUGÊNlo E OL'TIl.OS V 25

51-2 Fall(O EUGÊNIO E OL'TIl.OS V 2S1!:

116 lUCAI<DO FERIl.ACO E oUntOS V 2SA

117 sà.GIo llEIS E OUntOS V 2SA

1IS R.ONALDO VASCONCELLOS E ounos V 2SA

11' CLEMENTlDO COEUlO E OI.'TR.OS V 2SA

115-1 IRONALDO VASCONCELlOS E OUTROS V 2SA I

115·1 illONALOO VASCONCELLOS E OUlllOS V 2SA n
11"'-1 IClDIENTINO COEUlO E ounos V 2SA U

111 ll.ÉGIS CAVALCAl<'TE E OL'TROS V 26

119 DLYCON TE1tR.A PII'TO E Ot"77tOS V 26

EMENDAS AO PL N' 1.617, DE 1999

-PARECER-

-A!'lEXO-V-

}I."EM,I AUTOR. CAP. ~ ART, § INC. PAllECDl

" ;RONALDO vASCONCEU.OS E 01JTllOS I1 1 AS
2 'RONALDO VASeQNCEll.DS E OUTROS I , I I AS
3 ~RONALDO VASCONCELLOS E OUTltOS i 1 , 1 I AS

I' 'REGIS CAVALCANTEE oun<OS , I I I 2 AS
I fER.}i;ANDQ COR.U1A E OlJI'ROS I I 2 AS

7 RlCAIl.DO FER:Il.AÇO E OUTl\OS 1 I ! I 2 AS

PAL"LO DELGADO EOUntOS I , I 2 AS

S SEllGIO NOVAIS E OI.'Il<OS I I I 2 AS

14-' Il.EGIS CAv ALCAI<TE E OUlll.OS I 1 3 AS

11 JUCAIl.DO FER:Il.AçO E OUn<OS I 1 3 AS

10 FElNANDO COR.UJA E ounos I 1 3 AS

9 IMOll.ElltAfEIl.Il.EIIl.AE OL'Tl<OS I I 3 ,AS

5-1 TsElGIO NOVAIS E OUTltOS TI I 3 AS

I Ifa"A.lIDO FEllllO E 01J1ltOS ! I , I 3 RI:

12 OLDDIO PlIl.ES E oUntOS I I ! 1 • RI:

1·1 IFElNANIlO FEU.O E OUlll.OS I 2 AS

13 IREGIS CAVALCA.'!1EE OtrrR.OS I !u AS

15 !dll~FEllllEIIlAEOUntOS I 3 AS
16 lUCAAOO FElUlAÇO E OUntos I 3 AS
17 -\I'l!Il."ANDO COIl.L'JAEOL'TROS I 3 AS

5-2 ISÉlGIONOVAlSE OUntOS I 3 AS

19 IpAt.1.0 DELGADO E QUlltQS 1 3 1 llE

1·2 IFEIl'ANDO FEllllO E OL'TROS I 3 I AS
1I ltEGIs CAVALCA},'TE E OtrrR.OS 1 I 3 1 AS

21 JlONALDO VASCONCEll.OS E ounos 1 3 n AS

20 \l'Hn..Bi.01\ IlODRJmJES E OUTROS 1 I 3 n RI:

1..1 .ll.ÉGIS CAVALCAlo.'TEE OL'TROS 1 3 D AS

1-3 ~FaJ\ANDO FERRO Eounos I I 3 n AS

22 'PIIILEMON RODRIGUES E OL'IllOS I I 3 m AI

1-4 'FElt..~A.""DO FERRO Eounas -
mI 3 AS

1"2 :REGIS CAVALCA.""TE EOu'Tll.OS I 3 m AS

23 !\"DlGn.ID GUlMAR.ÃES E OUTIlDS 1 3 IV RE

I-50 ;FE.Jt.'ó."--''DO FElUtO E Olr"TROS 1 3 ; V llE

11-3 'REGIS CAVALC!..""TE E Ot'Tll.OS I 3 I v RE

24 IRlCAllDO FERIlAÇO E OL'ntOS I ! 3 V AI

2S :SERG10 NQ\'AIS E at"TRas J 3 V AI /
FERNA."'DO CORt:JA E ounos I 3 V AI

27 oLlMPro PlIlES E OtmlOs I 3 V AI

I llEGIS CAVALC.-\.''tt E OUTRos I 3 VI AS

129 MOlEIM FEltRElIl.A E OL'Tl<OS
,

I 3 VI AS

30 Rlc.oDO FER:Il.AÇO E ounos I 3 V! AS

31 SÉlG/O ltEIS E DL7Il.OS I 3 VI AS

1-6 l'l!Il.'lANDO fEIU<O E oUntOS 1 3 VI llE

121-1 ll.ÉG1SCAVALCAIoo'TEEOL'TROs / 3 vn llE

33 MOIElIlA FEllllEIIlAE O\JTJlOS I 3 vn AS

32 VlIlGÍlJo GL1MAIl.ÃES E oUlll.OS 1 3 vn llE

1-7 l'l!Il.'lANDO FEllllO E OUT!lOS I 3 vn AS

134 Dl. HELIO E OL'TIl.OS I 3 vn llE

5 1UCAIl.DO FEl/lAÇO E OL'Il<OS I 3 vn llE

36 lONALDO VASCONCELLOS E OUllI.OS I 3 vn n
37 saGlO ll.EIS E OUIR.OS I 3 . vn n
I FERNANDOCO!l.UJAEOUntOs I 3 vn AS

103 SàGIO NOVAIS E OUllI.OS I 3 vn AS
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39 !lEGIS CAVALCA.VlE E OlJIllOS I 3 VII llI:

'" !lEGIs CAv ALCAI-oorE E ounos I 3 VII llI:

I RDNALIlO VASCONCEU.OS E OUlllOS I 3 vm llI:

21-2 !lEGIs CAVALCA.VlE E OL"T1UlS I 3 vm AS

2 UoIs CAVALCA.>ml E 0lJIIl0S I 3 vm aI:.

I<.c QLYCON TEUAPI!lIO E 0lJIIl0S I 3 IX ai:

3 RONALIlO VASCONCEU.QS E OUTROS I I I 3 I IX AS
1-1 FEJ.NANlJO FEU.O E OlJIllOS : I 3 IX AS

5 GLYCON TERIlA PINTO E 0U11l0S I 3 X RE

1-9 1'I!INAl<1lO FfIUlO E OUTllOS I 3 X AS

I-lO FEJ.NA.~1lO FERRO E 0U11l0S I 3 XI AS

~3 REGIS CAVALCA.VlE E 0U11l0S I 3 XI AS

"'"
RONALDO VASCONCEllOS E OUTROS I 3 XI AS

I-li mNANDO FfIUlO E ounos I 3 XII AS

7 Ol.iMPIO PiRES E OlJIIlOS I 3 XII AS
S-< aGlo NOVAIS E 0U11l0S I 3 XIII AS

RONALIlO V.,sCONCELLOS E OlJIIlOS I 3 XIII AS

IUOODO mIlAÇO E 01.'1l\OS I 1 3 XIII AS

50 VlIlGtt.IO Gl1.\lAIlÃES E 0U11l0S I 3 XIII RE

120 FEllNA.~1lO CORUJA E OlJlROS I 3 I XIII AS
51 INOdNCIO DE OLlVEIM i I 3 Ixvn AS

S2 IPAI1LO DELG.-IDO E Ol"lROS I I I 3 I 'XVlI.IRE
53 IpAu1.0 DELG.-IDO E 0U11l0S ; I I 3 IxvmlAl
53-1 IPAL1.0 DELG.-IDO E Ol"lROS I i 3 I . XIX RE
53-2 PAULO DELGAIJO E Ol"lROS I I 3 I xx RE

01-4 REGIS CAVAlCÃ.\'"TE E OLíROS J : 3 , , , IAS /.
5' VIRGlLIO GlJIMAllÃES E Ou"lRos I I 3 I IRE
1~12 FERNANDO FERJlO E DunOS I 3 , I RE
57 S.o\IWVA FELIPE E 0U11l0S I I 3 3 RE
56 FERNANDO CORUJA E 0U11l0S J 3 3 I RE
55 u:AmlOFERl\AÇOE OlJIllOS I 1 3 2· RE
5-5 =0NOVAIS E 0U11l0S I I 3 2 I AS
1~13 FnNM'DO FERRO E 0U11l0S : I 3 I AS
59 lEGIS CAVALC""orE E OUlROS 1 3 ; \ RI:
60 CUMENT1N0 COElJIO E OU11lOS I I ; ; ai:
51 PfJlkO EUGÉNlO E OUTROS i I ; ; n
63 KI!GIS CAVALCA.""lEE 01.JTll0S 1 4 RI:
}-)4 fEJ.NANDO FERIlO E OU11lOS I I • n
62 RIOODO FElUtAÇQ E 0U11l0S I 4 1 AS
}·15 FnNM'DO FERRO E 0U11l0S I 4 I llI:
)·1 REGIS CAVALC.~VlE E OU!llOS I 4 1 AI

64 oUMPIO PIRES E OU11lOS I 5 llI:
6S 1NOCtNcI0 DE 0LIVElRA I 5 2 AS

7 1NOCtNcI0 DE OllVEtRA 11 6 RI:
66 SAAAlV", FELIPE E OlJIIlOS 11 6 n
69 1NOCtNcI0 Di OLIVEIRA 11 o 2 AS
61-1 lEGIS CAVALCA.'\"lEE OU11lOS 11 6 2 RE

71 VIWiuo Gl'lMAllÃES E OlJIllOS 11 7 IV llE
70 llEGI! CAVALCA.""IE E 0l'TllOS 11 7 V AS

72 IvIltGiLIo G1.1IMAllÃES Eounos n 7 v llE
73 lEGIS CAVALCA.""lEE 0U11l0S 11 7 V AS
1-16 FElNANDO FERRO E 01.JTllOS 11 7 V AS.

7' REGIS CAVALCA.""lE E 01.JTll0S 11 7 VII RE
75 PEDRO EUGÊl\10 E OL"lROS 11 I llE
77 sBoIO NOVAIS E Ot"lROS 11 I n AI
1-17 FElNANDO FEU.O E 01.JTllOS 11 I V AS
6 SAAAlVAFELIPE E OL'TIlOS 11 I V AS

71 moctNclO DE OLIVEIItA 11 I VII AS
79 RONALIlO vASCONCEU.OS E OUTROS n 9 U H
I moctNclO DE OLIVEIItA n 9A RI:

I-li FEltNA."1lO FERRO E OlJIllOS m 10 AI
1-19 FERNANDO FERllO E OUTllOS m 10 1 AI
1-20 IFEltNA.'"DO FEAAO E OUIROS m 10 2 I !AI
ao SARAIVA FELIPE E OUTROS m li I RE
1-31 1FER.'(A.'\1lO FE1lR0 E Ol"lROS ,m li I AS

li IRONALIlO vASCO~CEllOS E Ol'TROS m I 12 ! ; RE.. :lU:GIS C,"VALC~""1'E E OLJROS :ml 14 n RE 1
17 !VlltGn.l0 GL1M.UÃES E Dunas !IV '4 n RI:
lO !REGJS CAVALC.-\..'\"TE E OL"TIlOS iIV '. I 11 RE ,
5 RONALIlO VASCONCELLOS E OL'TROS IV I' n JU:

14 D111EL10 E OUTROS IV I' n JIE

~ RICARDO I'ERMÇO E ountOS IV " 11 JIE

113 SÉi.G\Ol\ElSE OUlllOS IV' 14 n H

1·27 FERNANDO FElUlO E OllTROS IV 14 11 H
li DRIlÉLIOEOUTIlOS IV I' m H

10 lEGIS CAVALCANTE E OUTROS IV I' mA JIE

19 RONALIlO VASCONCELLOS E OUlllOS IV 14 mA JlE

1-23 FERNANDO FERltO E OllTROS IV 14 V! JlE

I CR.YCDN TEUA PINTO E ounas IV 14 VII JlE

CR.YCON TEUAPINTO E ounos IV 14 X AS

VlIlGiLIO GUlMAllÃES E OUTROS IV 14 XI JlE.. ~fElUWRAE01.JTROS IV 14 U H

1·24 FERNANDO FElUlO E OUTl1.OS IV \S H

VlitGJ!.lO G1.JlMAllÃES li OT:mos IV 15 RE
7 !lEGIs CAVALCANTE E OUTROs IV 15 AS

RONALIlO VASCONCELLOS E OUTROS IV 15 AS

D111EL10 E OllTROS IV 15 RI:
75-1 PEllRO EUoENJO E OUTl1.0S V 11 JlE

101 RICARDO FERR.AÇO E OUTROS V 19 RE
100 PHILEMQ..lIl R.ODRJGUES E DUlltOS V 19 RI:
102 FnNA};])() COIlUIA E otmtos V 19 IIE
l-6 SD.G!O NOVAIS E OUTROS V 19 AS

1·15 FE1L~,u..'DO FERRO E DL'TROS I \" J .~o I I 'RE !
1-26 FER..'-:A."no FERRO E OUTROS IV I .0 1

,
IAS

1-27 1FER."iA.'IDO FERRO E OUTROS v I .0 2 'AS 1I
1~2B FER."""""DO FERRO E 01."TROS V I 11 IRE
106 1FER.~A."1lO CORelAE OL"fROS \" I " i RE

;1lOS 1A.'jO~10 CARLOS PA.~ZIO E DLJRDS v 121 J . IRE
lO. RICARDO FERAAÇO E OUTROS v I " 'RE I
103 'GLYCON TElUtAPINTO E OL"TROS ,.

" RE :
5-7 SÉAalo NOVAIS E OUTROS V I 22 m RE
5-10 'SERGIO NOVMS E Ot.J11l0S v I 22 IV RE
5-11 ISEIlGIO NOVAIS E OUTROS ,. I " V RE I
5-1 ISEltGI0 NOVAIs E oeTROS v I ,.

\~ RE
5-9 •SERmo NOVAIS E OUTROS \" ! 22 4 RE I

61-2 IREGJS CAVALCAJ\TE E DL"TROS \" .. • I iAS !
107 'SERGIO R.EIS E QLTRaS , 2~ I O :RE
109 IRICARDO FERRAÇO E OlTROS V ., I 6T 'RE 'I1·29 ~FER.\."-'1)(} FERRO EoLnos v ., I O I IRE

101 ISERGIO 1'\OVAlS E OtIROS ; V .. , 7 .RE

1I1 ~F.ER.~A."'JDO CORL'JA E Dl>nos !
,. 23 I iRE li

112 'RlC.-IRDO FERRAÇO E OlTROS V ~ I : 'RE ."
113 SÉIlOIO NOVAIS E CIITROS v,:'; RE
106-1 FERNANDO CORUJA E Oll1l05 I V 24 RE

104-1 RlCAlIDO FERRAÇO E OUTROS ,
V ! 24 RE

lIO GLYCON TEIUtA Pil'.'O E OL"fROS I V 24 RE
~2 lEGIS CAVALCANTE E OlTROS V 24 n RE

199 RÉGIS CAVALCANTE E Ol"IROS V 124A RE
~I REGIS CAVALCANTE E aeTROs ! v 124..... 1 RE
5101 PEDIlO EUGÊNlO E OUTROS v 25 RE

1-2 PEDIlO EUGÊNlO E OL'TROS v i15 U RE

li. RICARDO FERR.AÇO E OUTROS v I 2~A RE

117 SÉAGJOREIS E OL"TROS V ! 15A RE
IIS RONALDO VASCONCELLOS E Ol."TROS I V 15A RE

"' a.e.romoo COa..HO E Ol"TROS V 15A RE

115-1 RONALIlO VASCONCELLOS E Ol'TROS V 15A I RE

115-2 RONALDO VASCONCEllOS E Ot!IROS V 15A n lU:

114-1 CLEMENTlNO COa..HO E Ol"TROS V 15A U RE

III RÉGIS CAVALCANTE E 0U11l0S V 20 AS

119 GLYCON"lERRAPNTOEOl"TROS v 26 I I AS

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissilo de Minas e Energia. em reunião ordinária
realizada hoje. opinou pela aprovação do Projeto de Lei n" 1.617199. das
emendas de nos 22.24,25,26,27 e 77: pela aprovação parcial das emendas de
n""1. 2, 3, 4, 5, 6, 7,6, 9, 10. 11, 14,15, 16. 17. 18,21,28.29.30.31.33.38.43.
A6. 47. 48. 49, 51. 53. 62. 63, 65. 67, 68, 69. 70. 73. 76. 78. 92, 96. 97,118.119 e
120; e pela rejeiçllo das emendas de n"12, 13, 19.20.23,32,34,35,36,37.39,
40,41,42,44.45.50.52.54,55,56.57,58,59.60.61.64.66,71, 72. 74. 75, 79.
80,81.82,83,84.85,86,87.88,89,90,91. 93. 94. 95, 98, 99. 100. 101. 102,
103.104,105,106,107,108,109,110.111.112.113.114. 115. 116 e 117 nos
termos do substitutivo do relator, Dep. Ehseu Resende. contra os votos dos
Deputados Airton Dipp, Arlindo Chinaglia. AntÔniO Feijão. Marcos Lima Olimplo
Pires e WaJter PinheirO.

Foram apresentados e rejeitados 2 destaques pela
Bancada do PT e 1 destaque pela Bancada do POT

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gilberto
Kassab - Presidente, Airton Dipp, Antônio Feijão, Arlindo Chinaglla. B Sá,
Eli.eu Re.ende, Ivânio Guerra, JuqUlnha. Marcos Lima. OlímpiO Pires. Pedro
Pedrossian, Pedro Blltencourt, Romel Anizio. Salatlel Carvalho e Walter Plnhelfo.

Sala da Comissão. em 27 de outubro de 1999
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CME

Dispõe sohre ti c..rlllçc1fJ da Agem.'la Nacumai de

Aguas - ANA. emuli1de jedera/ de rmp/ememação da

Política NacIOnal dI! Rt!curso.\ lIidru.:os t! de c()()rdf!lUl~'iiu

do Sistema Nacwnal dI! (ierellClamento de Recursos

Hidricos, e dá outras prowdJnclas.

o Congresso Nacional decreta:

CAPiTULO I

Doto ObjetivoI

Art. l' Elta lei cria a Agência Nacional de Águu - ANA, entidade

federal de implementação da Politica Nacional de Recursos HidricoI e de coordenaçIo de

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidrico., estabelecendo regras para a SUl

atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos.

CAPiTULO 11

Da Criaçio, Natu,..". Juridk:l e Compelênew da
Agêneio Nltional de Águu. ANA

Art. 2' Compete ao Conselho Nacional de Recurso. HidricoI promover

articulação dos planejamentos nacional, regionais e estaduais elaborados pclu entidades qL
integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso. Hidricos e fonrolar a Politic

Nacional de Recursos Hidrico., nos termos da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 3' Fica criada a Agência Nacional de Aguu • ANA, autarquia se

regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Me

Ambiente, com a finalidade de implementar, em sua esfera e atribuições, a Politica Nacional,

Recursos Hidricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento

Recursos Hídricos.

Parágrafo unico. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, poden

ínstalar unidades administrativas regionais.

Art. 4' A atuação da ANA obedecerá aos fundamentol, objetiv,

diretrizes e instrumentos da Polltica Nacional de Recurso. Hidricos e será desenvolvida ,

aniculação com órgão. e entidade. publicas e privadas integrant.. do Sistema Nacional

Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo·lhe:

I - supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes

cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricol;

11 - disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a

operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Politica Nacional de Recursos

Hidrico.;

III. coordenar, na e.fera federal, a elaboração dos planos de recursos
hídricos e supervisionar sua implementação;

IV - outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos

hidricos em corpos de água de dominio da União, observado o di.posto no. artigos 5', 6' e 7';
V • fiscalizar os uso. de recursos hidricos nos corpos de água de domInio

da Uniio;

VI - elaborar estudo. técnicos para subsidiar a definiçio, pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos. dos valõres a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de

domínio da União, cam base nos mecanísmos e quantítativos sugeridos pelos Comitês de Bacia

Hidrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 da Lei n' 9433, de '1991;

VII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês

de Bacia Hidrográfica;

VIU - implementar, em articulação com os Comitês de Bacia

Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hidricos de dominio da Uniio;

IX - arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da

cobrança pelo uso de recursos hidricos de domini~ da União. na forma do disposto no artigo 22

da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1991;

X - planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os

efeitos de IOCU e inundações, no âmhito do Siltema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricol, em aniculaçio com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio 101

Estados e Municipios;

XI • promover a elaboração de estudos para sub.idiar a apIicaçIo de

recursos financeiros da Uniio em obras e serviços de regularização de cursos de água, de

alocação e di.tribuição de águo, e de controle da poluição hidrica, em consonincia com o
estabelecido no. plano. de recurso. hidricos;

XII - definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por
agentes públicos e privado., visando a garantir o uso múltíplo dos recursos hídricol, conforme
e.tabelecido nos planos de recursos hidricos das respectivas bacias hidrográficas;

XIIl • promover a coordenação das atividades desenvolvidas no imbito
da rede hidrometeorológica nacionai, em aniculaçio com órgãos e entidades públicas ou privadas
que a integram, ou que dela sejam ulUirias;

XIV - organizar, implântar e gerir o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hidricos;

XV - estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a
gestio de recursos bídricos:

XVI • prestar apoio ao. Estados na criação de órgãos gestores de recursos
hídricos;

XVII - prestar apoio técnico, administrativo c financeiro ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos;

XVIII - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hidrico. o
estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de
recursos hídrico•.

§ l' Na execução das competências a que se refere o inciso II d..te

ani8o~ seria considerados, nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com outros países.

os respectivos acordos e tratados.

§ 2' As ações a que se refere o inciso X deste artigo, quando envolverem
a aplicação de racionamentos preventivos, somente poderio ser promovidas mediante a
obIervincia de critérios a serem definidos em decreto do Pr..idente da República.

§ 3' Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo, a definição das

condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efetuada em
artieulaçio com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

§ 4' A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia

hidrográfica a execução de atividades de sua compet&u:ia, nos termos do ano 44 da Lei n' 9.433.

de 8 de janeiro de 1991, e demais dispositivos legais aplicáveis.

§ 5" Na ínexistência de agências de água ou de bacias hidrográficas. a

ANA poderá delegar a órgios ou entidades públicas federai., estaduais e do Distrito Federal, ou

atribuir a organizações sociaís civis de ioteresse público, por prazo determínado, a execução de
atividades de sua competência, nOI ttrrnos da legislação em vigor.

Art. 5" Nas outorgu de direito de uso de recursc>a hídriCOI de domínio da
Unilo, serio respeitados os seguint.. Iimit.. de prazos. conwlos da daIa de publicaçio do.

rapcçtivol atos administrativos de autorizaçio:

I - até doil &IlOl, para inicio da implantação do empreendimento objeto
da outorga;

11 - alé seis allOl, para conclusio da implantação do empreeodimento
projetado;

m- até trinta e cinco &IlOl, para vigência da outorga de direito de uso.

§ l' OI~ de vlg&cia du outorgas de direito de uso de recursos
hldriCOl serio fixados em t\mçIo ela nalUreza e do porte ~. empreendimento, levando-.. em
consideraçio, quando for Oc:uo, O palodo de retomo do investimento.

§ 2' OI~ a que se referem os incisos I e II poderio .... ampliados,
quando o porte e a importjncía social • ecollÔmíca do empreendimento O justificar, ouvido o
Conselho Naeional de R8CUI1OI Hldricos.

§ 3' O pruu da que trata O inciso 111 poderá ser prorrogado, pela ANA,
respeítando-se u prioridadea estallelecidu tIOI PI"'Oí de Recursos Hldrico•.

§ 'I" AI~ de dinito de uso de recursos hldricos para

conceosioniriu e autorizadu de Ml'YÍÇOIpúbliCOl vipario por prazos coincidentes com OI dos
COI'l'I!SpOIlI1.. contralol de COIICIIlIo ou atol adminilttatiVOI de autorização.
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Art. 6' A ANA poderá emitir outorgas preventivas de uso de fCClIl'IOI

hidricol, com a filIalldade ~ dtcIarIr a dilpOllibili~ de água para OI USOI roqueridol,

obIeMdo o dilpOllO no art. 13 da lei n' 9.433, de 8 dejaoeiro de 1997.

f I' A outorp pr8VllIIlM nio contm direito de uso de recurIOl hldricos

e se destioa a reservar a vazio paulvel de outorss, pouibilitando, 101 iilve.idores, o

plAnejamento de empreendimentOl que~emd_ recursos.

§ 2" O prazo~validade da 0Ul0rp preventiva ..... fixado lcvando-ae em

conta a complexidade do plAnejamento do empnendimento, limItando-se ao máximo de um ano,
findo o qual .... COIIIiderado OdiIpOIlo IIOIlncllOI I a fi do llIÍ80 anterior.

Art. 7" Para eleito de DcItar a conceaIIo ou autorizar o uso de potencial

de energia hidnu1ica em corpo de jpa de domúIio da UniIo, a ~ia Nacional de Energia

EIélrica • ANEEL.deverá p.omover, junto à ANA, a previa obtençio de declaraçio de reserva de
diJponibilidade hidrica.

§ I' Quando o potencial hidràulico localizar... em corpo de àgua de

domínio dOI EIIadot ou do Dilllrito Federal, a declaraçio de reMl'Va de di.ponibilidade hidrica
scri obIida em aniculllÇio com a respectiva entidade gestora de recursos hldricos.

§ 2' A declaraçio de reserva de disponibilidade hidrica serà

!rIlIIformada IUtomaticamente, pelo r..pectivo poder outorgante, em outorsa de direito de uso de

teeurIOI hldricos 1 instituiçio ou empr... que receber da ANEEL a conceslio ou a IUtOrizaçic

de uso do potencial de energia hidràulica.

, 3' A dectaraçio de reoerva de disponibilidade hidrica obedeeerà ac

diIpollO 110 a1t. 13 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro' de 1997 e serà fornecida em prazos a seren

taplamentados por decreto do Presidente'da República.

CAPiTULOm
Da Estrutura Orebica da A&êneia Nacional de Ápu • ANA

Art. 8" A ANA serà dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta IX

ciIIco membrOI, nomeado. pelo Presidente da República, com mandatos aio coincident.. c

quoIIO &nllI, admitida uma única reconduçio consecutiva, e contarà com uma Procuradoria.

§ I' O Diretor·Presidente da ANA serà escolhido pelo Presidente c

Rapública 0IlITC OI membros da Diretoria Colegiada, e investido na fimçio porq~ anos c

pelo prazo que restar de seu mandato.

§ 2' Em caso de vasa no curso do mandato, e"e serà completado po
__investido na furma previlla no capN/, que o exercerá pelo prazo~e.

Ar!. 9' A exooeraçio ímotivada de dirigentes da ANA só ncderá 0ClIIT

DOI quatro lIlCICI iniciai. dos reapectivo. mandato•.

1'.1' Após o prazo a que se refere o cq>ld;0I cliripttea de ANA somer

perderio o mandato em decorrência de renúncia, de !",ndenaçio judicial transitada em julplo,

ou de decisio definitiva em processo administrativo disciplinar.

§ 2' Sem prejul1.O do que prevêem a. legililÇÕCl penaJ !l reIalIva à
puniçio de ato. de improbidade administrativa no serviço público, serà CIUI& da perda do

mandato a inobservincia, por qualquer um dos dirigentes da ANA, dOi deveres e proibiçllel

inerentes ao carso que ocupa.

§ 3' Para o. fins do disposto no parigrafo anterior, cabe ao Minislro de

EIIIado do Meio Ambiente instautar o processo administrativo disciplinar, que oerà Conduzido por

comi.sio C3peCíal, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo,

quando for o caso, e proferir o julsamento.

Art. 10. Ao. dirigen,tes da ANA é vedado o exercicio de qualquer outra

atividade profissional, empresarial, sindicaI ou de direçio politico-partidària.

§ I' É vedado ao. dirigenteo da ANA, conforme dispu.... o .... regimento

interno, til' interCIH dÍl'eto ou indireto em empre.. relacioltada com o SiJtem& Nacional de

r G«enciamento de Recursos Hldricos.

§ 2" A vedaçio de que traia o ct1f1II/ aio se aplica aos CIIOI de atividades

profillionai. decorrelItes de vlncuIos contraIuai. mantidol com entidades públicas ou privadas de

eoaino.. PflIlIUÍI&.

Art. lI. Compete, Diretoria Colesi&da:

1- eoten:er a adrninistraçlo da ANA;

11 - editar normas sobre matériu de competência da ANA;
li· aprovar o regimento interno da ANA, a orpnizaçIo, a esttutura e o

imbito deCisório de cada diretoria;

IV - cumprir e fazer cumprir 51 normas relativu ao Si--. Nacional de

Gennciamento de Recunos HIdricoI;

V • examinar e decidir sobre pedidos de outorsa do direitos de uso de

recutIOI hIdricoo de domIIIio da UniIo;
VI • elaborar e divuJsar relalóriolsobre 51 atividades da ANA;

vn - encaminhar o. demonstrativos COI1IíbeiJ da ANA 101 Óf!IOI

VIII • decidir pela venda, ceolio ou aluguel de bens iJlleBr&ntCS do
petrimônio da ANA; e

IX • COIlbecet e ju1sar pedido. de reconsideraçio de decOOes de

compDDeIIIes da Diretoria da ANA.

f I'A D'retoria deliberarà por maioria simples de votos, e" riuniri com

a~ de, pelo menos, trã d'retores, entre eles o Diretor-Presidente ou seu aubotituto 1epI.

§ 2' As decillÕCl relacionadas com 51 competm.:iu institucionai. da
ANA, previltU no a1t. 3', seria tomadas de forma colegiada.

Art. 12. Compete ao Diretor-Presidente:

1-ex«cer a repreoentaçio legal da ANA;

11 - presidir 51 reuniÕCI da Diretoria Colegiada;

1lI- cumprir e fazer cumprir 51 decillÕCl da Diretoria CoIoPda;

IV - decidir ad nftnnd1url da Diretoria C01eBlada 51 queolCleI de

V· decidir, em caso de empate, nas delibenç/lel da Diretoria Coqiada;
VI - nomear e exonerar servidores, provendo OI CIfI!OI CII\ comiulo e 51

vn - admitir, requisitar e demitir servidores, preeocbendo OI empRF&

públicos;

VIII - eaeaminhar ao Conselho Nacional de Recunos HIdricoI OI

reIatórioa eIaltoradot pela Dit1Itoria Colegiada e demais wuntOl de COIIIpIt&cia daquele
COIIIelho;

x.UIinar contr&tOIe conrinios e ordeoar despesas; e

XI· exercer o poder disciplinar, llOI tennoa da Josislaçio em viJor.

Ar!. 13. Compete à ProcurIdcria da ANA, que lO vincula • Advocacia

GtnI da UniIo pua fins da~ nonnatívae IUpll'VÍsio teenica:
1·~ judicialmente a ANA, com prmoptivas~ de

Fuenda Pública;

11· representar judicialmente OI oc:tIpIInI de C&I\lOI e de fimçlles de

direçio, inclusive após a cessaçio do respectivo exercIcio, com reftrincia a &* praticados em
decorrência de suas atrihuiçõeslesais ou institucionais, adotando, inclusive, 51 medidu judiciais

eabiveis, em nome e em defe.. do. representados;

li - apurar a liquidez e ceneza de cróditos, de qualquer naIUreZa,

inerentes às atividade. da ANA, illJCl'CVendo-oo em divida ativa, pua fins de cobrança amiJivel

ou judicial; e
IV· executar 51 atividades de consullaria e de__ jurldicos.

CAPÍTllWIV

Dot ServldORS da ANA

Art. 14. A ANA conslituitá, no prazo de trinta e seis mesa a corur da

data de publicaçio d.... lei, o seu quadro próprio de peuoaI, por melo da rea\iuçIo de concurao

público de provas, ou de provu e titulos, ou da redilllrihuiçlo de~de Óf!IOI e emdadoI
da administIaçio federal direta, aulárquica ou fimdacionaJ.
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§ 1° Nos tennos do inciso IX do art. 37 da Constituiçio, fica a ANA

autorizada a efetuar contrat&çio temporíril, por pruxl nIo e>l:cedente a trinta e seis m..... do

peosoal técnico imprescin~ivel ao exercicio de suo atribuiçlles institucionais.

§ 2· P.... os fins do disposto no par6grJfu anterior, sIo consideradas'
ncceuidades t~ de excepcional interesle público u ItiYidadu relativas à
implementaçlo, ao acompanhamento e à avan.çIo de projetos e prosramu de caráter finaIlJtico
na área de rectIJ'!OS hidricos, imprescindíveis à implantaçlo e à atuaçIo da ANA.

Art. 15. A ANA poderi requisitar, com ôm.. servidores de óraloa e

entidades integrantes da administraçio pública federal direta, autitquica e funcional, qUlisquer

que sejam U atribuições a serem exercidu.

§ 1° As requisições para exercleio na ANA, _ CUJO em comiulo ou .

funçio de confiança, ficam lUtorizadu pelo prazo miximo de villle e'quatro meoes, cootado da

illllalaçio da autarquia.

§ 2° TrIIlICOnido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, somente

seria cedidos para a ANA IOIVidores por ela requiJitados para o exercicio de cargos em

comissAo.

§ 3· DufIllte os primeiros trinta e seis me... subseqüentes à illJla1açio da

ANA, u requisições de que trila o CDfJfII deste artigo, com a prévia manifest8Çlo dos Ministros

de &tado do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e GestIo, seria Irrecuaàveis e de

pronto lleIIdimento.

§ 4° Quando a cessIo implicar reduçio da remuneraçio do
servidor requisitado, fica a ANA autorizada a complementá-la até atingir o valor percebido no
órgoo ou na entidade de origem.

Art. 16. Ficam criado.. com a finalidade de integrar a estrutura da ANA:

I . quarenta e nove CIfIlOI em cnmissio, sendo cinco cargos de NItureza
Especial, no valor unitirio de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); e quarenta e quatro

cargos do Grupo Direçio e Aasessoramento Superiores - DAS, a.uim distribuídos: nove DAS

101.S; cinco DAS 102.5; daeullle DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS

101.2; e dois DAS 102.1;

n. _ e cinqllellta funções de confiança denominadas FullÇÕef

Comissiollldu de Rec:urIoI Hldricns • FCRH, Illlldo: trinta FCRH - V, no valor unitàrio de R!
1.170,00 (mil cento e _ reais); quaretlla FCRH- IV, no valor unitário de R$ S55,OC

(oitocentos e cinqllenla e ciIIco reais): trilb FCRH - lU, no valor unitário de RS 515,OC

(quinhentol e quinze reais); viJU PCRH· lI, no valor unitário de RS 454,00 (quatrocentos I

ciDqOenta e quatro reais); e trinta FCRH- I, no valor unitário de RS 402,00 (quatrocentos e doi,
reais).

§ I· O servidor invellido em FCRH exerceri atribuições dI

aueuoramento e~ tknica e perceberi relllUll«lÇlo correspondente ao csrgo efe!iv<
ou emprego permanente, acretcida do va10r da fiJnçio p.... a qual tiver sido designado.

i:J:' A desianaçIQ para fiJnçio de usessoramento de que trila este artigc

nIo pode ser &CUIIlUII4 com a desilJlA9lO ou nomeaçIo para qualquer outra forma d·
comiuionamemo,~ o seu papmento cIunnle u situações de aIUlamento do savidOI

ÚlC\lusive aquelu cnnaideradu de e&tIvo exerclcio,.resaalvados os penados a que 10 reIllrem o

incisos I, IV, VI e VIII e a1in.... "a" e "e" do inciso X do art. 102 da Lei n" 8.112, de 11 de

dezembro de 1990, e no art. 471 da ConsoJidaçio das Leis dos Trabalho, aprovada pelo Decreto

Lei n· 5.452, de I" de maio de 1943.

§ 3" A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a a1t....ção de

quantitativos e a distribuiçio das FCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia,

oI»avados os niveis hieràrquicos, os valores da retribuiçio correspondente e os respectivos

custos globais.

§ 4· Nos primeiros trinta e seis meses seguintes á instalação da ANA, a

FCRH poderá ser ocupad~ por servidores ou empregados requisitados os forma do artigo
anterior.

CAPÍTULO V

Do Patrimônio e das R..eitu

Art. 17. Constituem património da ANA os bens e direitos de sua

propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar.

Art. IS. Constituem receitas da ANA:

I . os recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações

cnnsignadu no Orçamento Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais e

lraIIIfi!Rnciu e repuses que lhe forem conferidos;
n . os rccuroos decorrentes da cobrança pelo uso de água de corpos

hldricos de dominio da UniJo, respeitando-se as formas e os limites de aplicaçio previstos no art.

22 da Lei n· 9.433, de Sdej_iro del997;

lU· os recursos provenientes de convenio5, acordol ou contratos

celebrados com entidades, organismos ou empresas naciOnais ou internacionais;
IV - as doações, Jegados, subvenções e' outros recursos que lhe forem

,
V • o produto da venda de publicações, mllteria! técnico, dados e

informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas

de inscrições em concursos;

VI - retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;

VII • o produto resultante da arrecadaçio de OUlhas aplicadas em
decorrõncia de ações de fiscalização de que tratam os arte. 49 e 50 da Lei na 9.433, de 1997;

VIII • os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e

imóveis de sua propriedade;

IX - o produto da a1ienaçio de bens, objetos e insuumentos utilizados

para a prítica de infrações, assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em decocr&Icia

do exen:/cío do poder de policia e incorporados ao patrimônio da autarquia, 1101 termo. de
decllio judicial; e

X - c,s recursos decorrentes da cobrança de emo1umentol

administrativos.

Art. 19. As receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos

hídricos de dominio da Uniio seria mantidas à disposiçio da ANA, lllI Conta Única do Tesouro

Nacional, enquanto nio forem destinadas para as respectivas programações.

§ 1° A ANA manterá registros que permitam correlacionar as receitu
com as baeiu lüdrogràficas em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no
art. 22 da Lei n· 9.433, de S de janeiro de 1997.

§ 2" As disponibilidades de que trata o capul deste artiso poderio ocr

llWIlidalem aplicações financeiras, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.

§ 3· A fixaçio das dotações ofçamentárias da ANA na Lei Orçamendria

ADuaI e sua prograrnaçio orçamemària e financeira de execuçio nio sofreria limites DOI leUI

valores, para movimentaçio e empenho.

CAPiTULO VI

Ou Disposiç6es Finais e Transitórias

Art. 20. Na primeira gestão da ANA, um diretor teri mandato de tm

anos, dois diretores torlo mandatos de quatro anos e dois diretores torlo mandatos de cinco UIOI,

p.... implementar o sistema de mandatos nio coincidentes.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I • trsnsferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e

receitas do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da

autarquia;

fI· remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério

do Meio Ambiente p.... atender às despesas de estruturação e manutençio da ANA, utilizando,

corno' recursos, as dotações orçamentárias destinadas às stividades fins e administrativas,

observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei

Orçamentària em vigor.



59410 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Art. 22. A Consultoria Juridica do Ministério do Meio Ambiente e a

Advocacia-Geral da Unila prestaria à ANA, no imbito de suas competências, a assistàlcia
jurídica necessária, até que seja provido o cargo de Procurador da autarquia.

Art. 23. O Poder Executivo implementará a deocentralizaçio du
atividades de operaçio e manutençio de reservatórios. canais e adutoras de domínio da Uniio,

excetuada a infra-estrutura componente do Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Operador

Nacional do Sistema EI6trico • ONS.

Parigrafo único. Caberá à ANA a coordenação e a supervisio do
pro<:e!so de descentralizaçlo de que trata este artigo.

Art. 24. O Poder Executivo, lI<l prazo de II<lventa dias, cootadoI a partir

da data de publicaçio desta lei, .por meio de decreto do Presidente de República, estabeIeceri a
estrutura regimental da ANA, determinando sua instalaçio.

Art. 25. A ANA promoverá a realizaçlo de CIlIlCIInO público para

preenchimento das vagu existentn DO HU quadro de PeuoaJ.
Art. 26. O In. 1· da Lei n· 8.001, de 13 de março de 1990, paaaa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art.IG
., .

I • quarenta e cinco por cento lOa BIIados;
11 • quarenta e cinco por cento 101 Municipio.;

UI- sete por cento 10 Minillério do Meio Ambiente;

IV • dois por cento 10 ,Ministério de Miou e Energia;

V - um por cento ao Ministério da Ciancia e Tecnologia.

§ 4' As cotas destinadas aos Ministério. do Meio Ambiente e de Minas e
Energia representam a cobrança pelo uso de recursos lúdrico. no. aproveitamentos de potenciais
de energia hidráulica.

§ 5· Da cota destinada ao Ministério do Meio .(mbiente:

I - quatro décimos por centá seria aplicado. na elaboraçio da Politica
Nacional de Recursos Hídricos;

11- seis inteiros e seis décimos por cento seria aplicados, por intermédio

da Agência Nacional de Águas. na implementação da Politica Nacional de RecursoA Hídricos e
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 6· Da cota destinada ao Ministéri9 de Miou e Energia:

I - um por cento serà aplicado em estudos de inventàrio de recursos
hldriCOl e em outros serviços relAcionados ao aproveitamento da energia hidráulica;

11 - um por cento serà aplicado, por intermédio da Ag&lcia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, na administraçio da rede hidrometeorológica de inter..se do setor

eI«rico." (NR)

Art. 27. A ANEEL promoverá, no prazo de noventa dias, ajuste no
cálculo da compensaçio financeira e dOA "royaJties" de que trata O art. 26, adoIondo como

rd'erenciai. os valores de venda de energia praticados no dia anterior 10 da publicaçio desta Lei.

Art. 28. O art. 33 da Lei n· 9.433, de 8 de janeiro de 1997, p.... a
vigom com a seguinte redaçio:

"Art. 33. Integram O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
HldriCOl:

I - o Conselho Nacional de Recursos Hidricos,

II -. Agência N.cional de Águas;

lU - os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito
Federal;

IV';- os Comit" de Bacia Hidrográfica;

V- os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal
e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;

Vl- as Agências de Águ.... (NR)

Art. 29. O ar!. 35 da Lei n· 9.433, de 8 de janeiro de 1997, paua a
vigorar com a seguinte redaçio do inciso IX e acrescido do inciso Xl:

"Art. 35 ..

IX - acompanhar a execuçio e aprovar o PIaDo Nacioaal de bcunoa

Hídricos e determinar as providencias neeessàrias ao cumprimento de SIIU lDCIlU;

Xl- formular a Politica Nacional de Recursos HldriCOl." (NR)

Art. 30. O art. 36 <la Lei n· 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pwa a
vigo<ar com a seguinte redaçio:

"Art. 36 O Conselho Nacional de Recursos HidriCOl será preaidido pelo

Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Parígrafo único. O titular da Secretaria de bcunoa Hldricos do

Ministério do Meio Ambiente exercerà a funçio de Secretirio-Executivo do CoaIeIho NIICionol
de Recursos Hldricos". (NR)

Art. 31. f'icam revogados os arte. 45, 46 e 54 da Lei ri" 9.433, de • de

janeiro de 1997.

Art. 32. Esta Lei entriae1' vigor na data de sua publicaçIo.

I . f,
Deputado G ~~SSAB

P . idente

COMJSSÃQ DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIQ AMBIENTE E MINORIAS

[. RELATÓRIO

O projeto de Lei n' 1.617, de 1999, originàrio do Poder Executivo, propf

a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de coordenaçio e apoio c
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recunos Hídricos, e dà outras providências.

A proposiçilo encerra, como objetivo intrinseco e niD menos importanle,

induçio à implementllçilo dos iI1!lrumentos da Politica Nacional de Recursos Hídricoa e I

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, íl15tituidos pela Lei n· 9.433, de 8
janeiro de 1997, ao incluir entre as competências da ANA tarefas como a outorga de direitoa de u

de recursos hidricos de domínio da Unila, a implantação e operação do Sistema NlCionIl

Informações sobre Recursos Hídricos e prestar apoio à criaçio de comitês de bacias hidrográfica!

Ao encaminhar, por meio da Mensagem n· 1.270, de 1999, a (XOIlOIiçlo

Congresso Nacional, m·lo o Senhor Presidente da República nos termos do § 1· do In. 64

Conatituiçio, vale dizer, com solicitnção de urgencia na lIamitação da matéria.

O projeto foi distribuido às Comissões de Trabalho, Administnoçlc

Serviço Público; de Minas e Energia; de Defesa do COl15umidor, Meio Ambiente e Minoriu •

Constituiçio e Justiça e de Redação, nos tennos dos arts. 24, II e 54 do Regimento Interne

CAmara dos Deputados e, por força deste mesmo regimento, està submetida à tramitE
simultanea nos referidos órgãos técnicos.

Aberto u prazo regtmental própno para a recepção de emendas, fc

oferecidas pelos senhores parlamentares 120 propostas de alteraçio ao projeto original. envolVt
184 abo<dagena ao tel<to (ANEXO I). Tais iniciativas foram de autoria de 19 s.nhotes DepW

individualmente ou com apoiamentos (ANEXO 0).

Confonne seus objel1vos, as emendas podem ser agrupadas em

destinadas a pura alteração da redação ex"tente, 32 destinadas à supressio de dispusitiVll5

com O propósito de introduzir novos orden.mentos IANEXO lU). As emendas conccnuua
em alguns poucos diapositivos, principalmente nos arts. 1·.3', 14 e 22. O ANEXO IV e",,"1I
aaertiva.

Na ComiJsio de Defesa do ConIumidor, Meio Am&iente e Mitloriu,
coube-nos a relatoria da proposição, cumprindo-nos, agora, emitirparecer qUIIIto lo seu mériIo.

n· VOTO DO RELATOR

A Agência NIcionaI de Águas • ANA. cuja crílIçIo é propoIla pelo Poder
Executivo na forma do projeto de lei em análise, apresenta uma série de diferença~
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em rdIçIo .. Sim~ já em funcÍOllllllClllO. Essas difetenças devem......
fuDdamentaImenI 10 filo de que o dornlnio dos recursos bldricos, por força de díçositivos
ClIIIItituciona é dividido cnIIe a UniIo e OI EsIadoI, devmdo existir, pamle1amenle, dois
sisIcmas de gestio das águas, lD1l fedetaJ e ouIro dirigido pelos I!sl8dos e pelo Distrito Federal.

Boles dois sistemas, apesar de administrativamente in<!ependenW. tbn de ser~ entn: si.

Essa dívisIo do domlnio das águas COIIdiciOllOll O estabelecimento da
Polllica ~ioW e do Síslemo. N..ioW de GemIciamento de RecurIOI HIdricos, pela Lei nO
9.433.·de 8 de janeiro de 1997. Essa lei vem sendo, deJde enlIo, a liIlba~ pera o

deIalhlmellto do an:Ibouço inslitucional destinado a gerir os m:ursos bldricos bruileiros.

Outro ponto illlpOl1ante é que a Apia Nacional e Águas nIo fará
concenlles pera praIllçio de serviços públicos, como lICOIIlece com a ANEEL e com a ANATEL e
nem "venderá", por preços milionírioa, autorizaç/lca pera expIonçio de recuroos naturais de alto

valor cornetcial, como ocorn: com a ANP. Sua f\mçIo administnlliva búica será controlar. por
meio de 0Il!lJrSU de direito de uso, a a1ocaç1o das águas de dominio da UniIo. O valor =nOmico

desses águas dependerá da localizaçl<i do corpo hídrico e da equaçIo quantidade, demanda e
qualidade dos Illc:ursos Iúdricos nele disponíveis.

A ANA será, portanto. uma agência geslAlIa de mn lllc:ursD natura\- a água
• e nIo uma apia reguladora da prestaçio de serviços públicos, o que a diferencia

flllldomentalmente das agCncias já illllaladas pera os setores de eletricidadee de telefonia.

Como órgIo federal~ da Polltica Nacional de Recursos Hídricos,

deve caber à ANA a fimçIo de coonIenar a implementaçlo dessa poIltica sem, no entanto. invadir
as COIIIpet&lcias dos demais componentes do Sistema NaciolIIl de Getenciamento de Recursos
Hldricos e sem -quebrar o principio descentralizador da gestão das águas estabelecido pela Lei n'
9.433. de 1997.

Assim. deve ter a ANA o papel de estimular e prestllr assistência técnica.e
organizacional na criaçlo e consolidação dos Comitês de Bacia Hidrográfica e seus braços
executivos, as agCncias de água ou de bacias. e na organização e atuação dos órgãos estaduais

gestores de recursos bídricos - seus congêneres nos estados e no Distrito Federal.

A evidência cada vez maior de conflitos de usos dos recursos Iúdricos em
virias porte do Brasil torna mais que oportuna a iniciativa do Poder Executivo de. finalmente, criar,
em 'sua estrutula adrninistnltiva, um órgão encarregado de gerir esses recurnos, efetivando
mecaniJl1los como a OllIOrga de direito de uso e a cobrnnça pelo uso dos recurnos hidricos.

Essa providência será de inestimável valor em casos especificos, como o

do rio Slo Francisco, em que usos, como a irrigação, conflitam com a exploração do potencial
hidráulico e, mais fortemente, com a possivel derivaçlo de águas do rio para outras bacias
hidrogrificas. Caberá à ANA papel fundamental na definição das possibilidades e oportunidades de
cada uso, dentro do interesse maior da sociedade, pois, por meio do sistema de outorgas, terá ela

uma visio mais ampla das demandas e das disponibilidades de água em cada bacia hidrugráfica
bfUileilll.

Outro ponto importante da criação da ANA será a existência de um órgilo
gestor dos recunos bldricos desvinculado de qualquer uso especifico e, por esta rnzão, capaz de ser
imporcial na adminiStnlÇlo das di5ponibilidades de igua de nossas bacias Iúdrográficas. Cabe

ressaltar que a vincu\açlo a usos especificos sempre foi a lôDica da gcotilo das águas no Brasi

desde o inicio da vigência do Códigu de Águas. em 1934. e da criação do Departamento Naciona
de Águas e Energia Elétrica que, apesar dos relevante. HrVÍ90I prestado. à Nação. sempre leV.

uma visio voltada para o aproveitamento dos potenciais hidrel~cos.

o texto enviado pelo Poder executivo, sob nosso ponto de vista, lltend<
razoavelmente às necessidades da gestão dos recursos Iúdricos brasileiros. De um modo seraI estt
também, de acordo com os principios da Polftica Nacional de Recursos Hídricos estabelecida ~l
Lei n' 9.433, de 8 dejaneiro'de 1997. No entanto. anali!lllldodetalhadamente o texlD. comperaudc

o com o estabelecido na Lei n' 9.433, levando em conta o que foi debmdo na audi!ncia públic
eonjw.ta promovida pelas três comissões de mérito e tendo em vista o conteúdo da ÓIÀioria da

cento e vinte emendas apresentadas, concluimos que uma série de aperfeiçoamentos são
necessários.

Por esta razão. elabommos uma proposta de substitutivo, com os seguintes
efeitos no conteúdo do projeto.

I - introdução de um novo Capitulo I, que discrimina o objetivo do
pcqjeto, limitando seu alcance e, inclusive, ateodendo ao que dispõe a Lei Complementar n' 9S. de
28 de fevereiro de 1998, que estabelece normJlS para eJaborayão de textos legais;

2 - definição clara, logo na inicio do texto, de que é competência do
Conselho Nacional de Recursos Hldricos formular a Política Nacional de Recursos Hldricos,
promovendo a articulação dos planejamentos nacional, regional e estaduais, elaborados pelas
entidades que integram o Sistema Nacional de RecW1l0S Hídricos;

3 - definiçlo do campo de competências da Agência Nacional de Águas,

nIo deixando dúvidas quanto ao seu papel de órgão encarregado de implementar, na ..feIa fedetaJ.
a Polltica Nacional de Recursos Hldricos e de coordenar o desenvolvimento do Sistema N..ional
de Recursos Hídricos, não lhe cabendo formular políticas, mas apenas executáclas;

4 - explicitação de que a ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos.
diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hidricos, articulando-se com OS órglos e
entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Recursos Hldricos;

S - aprimoramento da redaçlo e reordenamento lógico das compethcias
da ANA, de forma a tomá-Ias coerentes com o que prevê a Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e
com a divisio constitucional do doutinio dos recursos Iúdricos, inclusive retirando a funçlo de

Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, evitando, assim, a inverslo de

papéis quanto à formulaçlo das políticas federais de recursos hídricos;

6 - introdução de algumas regras básicas parn a outorga de direito de uso
de recursos hídricos, pois esta será a parte mais visivel da atuação da ANA junto á sociedade e é
tarefa primeiro no controle de demanda e da disponibilidade desses recW1los;

7 - alterayão do art. 22 da Lei n' 9.433, de 1999, fazendo com que os
Illc:ursos &rIllc:adados com a cobmnça pelo uso da água sejam aplicados na bacia hidrográfica em
foram gerados, retirando do texto a palavra "prioritariamente".

A definição c1arn das competências e dos limites de atuação da ANA,

respeitando a estrutula do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldricos, implicou, por
outro lado, em ~ustes de redação e de conteúdo ao longo de todo o teXto.

Faltam. no texlD. algumas definições básicas quanto a proceditnelltm
administrativos na outorga de direitos de uso de recursos hídricos, sem as quais a ANA tert

dificuldades de atuar efetivamente. Essas definições constam do Projeto de Lei n' 1.616, de 1999
que regulamenta a Lei n' 9.433. também originário do Poder Executivo e em tramitaçlo ordinária
Introduzimos, assim, no texto. três artigos que disciplinam questões básicas como pIII2DII d<
Vljidade de outorgas, outorgas preventivas de uso de recursos bídricos e declaração d<
disponibilidade hídrica. Essa providAncia evitará impasses deconentes de uma possivel demora li

tramitação do PL 1.616199, cujo conteúdo é mais complexo e polêmico do que o do projeto co
análise.

As regras pera outorga de recurnos hidricos da Unilo são fundamentai
para que a ANA se firme como órglo coordenador da gestlo desses recurnos. Sem essas regras nA·

haverá como .....,Iver conflitos e dúvidas. principalmente no que toca às concessões de serviçc
plÍblicos que famn uso da água, como saneamento básico e aproveitamento de potencial

hidráulicos.

Quanto ao uso de potenciais hidráulicos, vimos como fundunent
introduzir o conceito de declaração de disponibilidade hídrica, a qual será requerida, pela Áll!nc.
Nacional de Energia EIl!trica - ANEEL. à ANA, antes de licitar ou autorizar l\OVl

aproveitamentos Iúdrell!tricOl. Essa provideneia evitará conflitos de usos envolvendo investiment<

wltosos, cuja perda seria eX1mlWn_ danosa pera nossa sociedade.

A exíafncia declmçlo de disponibilidade hídrica antes de licitar
concesslo ou autorizar novas hidrell!tricas. cabe ressaltar,s~ o mais poderoso usuário

recursos hídricos do Bruil, em termos financeiros e organizacional, ao órgão gestor das águ:

rompendo a tnldição de exploraçlo doi potenciais hidráulicos ignoraodo os demais lISOS.

Como ji diuemOl. vários outros ajustes foram colocados no texto, b

parte deles inspirados nas valiosa suaestOes de emendas apresentadas pelos senhores Deputad.

das quais ressaltamos a emenda substitutiva global apresentada por representantes do Partido c
Trabalhadores e apoiada por ParlantentIm do PV. PDT, PSB. PPS e !'<:doB.

Reualtamoa, também, a proveitosa e estreita convivência desfrutada Ct

os Relllores das demais ComiSllles encarrepdu de proferir parecer quanto ao mérito do projeto

que permitiu uma decislo unifiClda a respeito da maléria.
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RlMIiIIl'DVO DO ULATORAO PIlOBTO DE UiN"1.617, DE 1",

DllIIa • plIIlde quIlIlidMIe de emendu, orpniamaI o quIdro do ANEXO
V. o qual polIIIÍlO a ....izaçIo do pamcer dado a c:ada ..... deIu,~F~ ..
_~~tqIimonIaI,hlja visCao~deboa", na
oIIbonçlIode _ pIO\lOIIade 1Il1lIliIW\oo.

DIldM _ obIemlçlla, IDIlIifi:scamol _ voto pc\a lpOYIlÇIo,

qIIIIIlO 10 lIIáito, do J'ro:jclo de Lei nO 1.617, de 1999, na forma do lUllItilutivo IIICXO. VCàmOI

pela rr;ciçIo,~ 10 mmIo, dII ClIICIldu de n" 12, 13, 19, 20, 23, 32, 34, 35, 36, 37. 39, <lO,

~.~.~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~

15.16, rr, "'19, 90, 91. 93. 94, 95, 91, 99, 100, 101, 102, 103. 104, J05, 106, 107, 101, 109, 110,
111. 112, 113, 114, 115, 116 • 117. VoIImoI pela çroYIlÇIlrJlMCW, lia rcn. do lIlbItitWvo
-. dlll-l.2,3,4,5,6,7, S. 9,10,11,14,15,16, 17.11,21.21,29.30.31.33.

31, 43. 46. 47. 41, 49. 51. 53. 62, 63. 65. 67. 68. 69, 70,73. 76. 71, 92, 96, 97. 111, 119. 120.
V...pela lpIIMlÇIo iDIepal _ ClIICIldu de n- 22, 24, 25, 26. 27 o77, iIIcorporadu ao_
do lUIlIliIuliw.

SaladaColllilllo,em"de~&"'-'

~- ,',
DeplIado LUCIANO 'JTO

ReIoIor

c111999.

II - disciplinar, em caIáter normativo, a imp1ernctl1aç1o, a
operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Rccwsos
HIdricos;

m- coordenar, na esfera federal, a elaboraçio dos planos de teCWSOS

hídricos e supervisionar sua implcmen1llçio;

IV - outorgar, por intennédio de autorização, o direito de uso de teCunos
hldricos em corpos de água de domínio da Uniio, observado o disposto nos artigos S·, 6° e .,..,

V- fiscalizar os usos de recursos hídricos 1105 corpos de água de domínio
daUniio;

VI - elaborar estudos técnicos pera subsidiar a definição, pelo Comelho
Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem ccbrados pelo uso de recursos hídricos de
dominio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia

Hídrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 da Lei n· 9.433, de 1997;

VII - estimular e apoiar as iniciativas voltadas pera a críaçio de Comitês
de BaciaHIdrográfica;

vrn - implementar, em articul'!Çio com os Comitês de Bacia
Hidrográfica, a ccbrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da Uniio;

IX -ll/feCadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intcnnédio da
ccbrança pelo uso de recunos hídricos de domínio da Unilo, na forma do disposto no artillO 22
da Lei n·,9.433, de 8 dejanciro de 1997;

X - planejar e promover ações deatinadas a pn:vcnir ou mioimizar os

efeitos de secas e ínundaçõcs, 110 imbita. do Sistema Nacional de Gmnciamcnto de Recursos

HIdricos, em articulllÇio com o órgio ccntra1 do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio 1OSí\
Estsdos e Municípios; \ .

DIIpiJe ... a crla9/ItJ ria~ NacicItal lá
la- - ANd, ..,.. /tItlmIl .. • .._ç;io da
PDl1lk:tI Nadtttul lá~ lI1IJrIcM ... """,w",""""
do S'- NocioMl lá a-..c••_ ...~
Hldl-1cM, .d6_P''''idIItcia&

Art. 1° ERa lei cria • AFlcia Nacional de Águas - ANA, entidIdo
1!IdInI de iaIpIemenIaçIo da PoIltk:a NICioMl do !lecunoI HldricoI • de C<lll<IleIlIII; do

SlIlema NICÍlllIaI de GaenciImento de RecuDos Hldricos, eslabeIeoeIIdo regru pore a sua
~ sua 0IlrUIura admíniIInltiYa e .... fiJnIes de teClQ».

CAPiTULou
Dll CrWçIe, I'latllraa Saridlao e CoaapetfDdu da

AII-da I'laeioul deAp•• AI'lA

Art.2"~1O Comelho~do R=nos Hldricos~ a
articuIaçIo doi~ 1IlICi0lllll, rqionais e esllIduois ellbonldos pela enlidades que

iIIIejpmI o SiIlema Nacioaa1 de Gemlciamento de Rccunos HIdricos e fonnular a Polltica
Nacional deReclnolHldric:oJ,110I_da Lei nO 9.433, de 8 dejUJeiro de 1997.

Art. 3° Fia0 criada a~ia Naciooal de Águas • ANA, aularquia sob

tetime espeoíII, com .-iaadaliJátlIativa e finaocei.., vinculada 10 Miníslério do Meio
AmlliaIIo, com a fiMIidade de impkmeolar, em sua esfefa e atribuiçlles, a PoIltícaN~ clt
Roc:unos HkIricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento clt
RecInoI HldriclJI.

Padpfo olnico. A ANA tenl sede e foro 110 Distrito Federal, podendc
illllalar unídades lChinislrllivu reaionaís.

Art. If A aIuII;Io da ANA obedecetá aos tilndamentos, cbjelivos
diIelrizes ei~ da PoIItica NlCiOlllll de Recunos Hfdricos e seri desenvolvida etT

orIicuIIÇIo com ÓQlIOI e entidades pública e priVldu inlcgtallleS do Sistema Nacioaa1 &

GcnnciImenIo de RecInoI HIdric:os, cabendo-Ibc:

1- SlIperYiIionlr, conlIllIare avaliar a ações e atividades decorrentes &
cumprimcmo da IecislllÇlo federal pertillCllle _ teCwsos hfdricos;

XI - promover a elaboração de estudos pore subsidiar a :aplicaçio de

recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de
alocação e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonincia com o
estabelecido nos pIsnos de recwsos hídricos;

XII - definir e fiscalizar as condições de operação de resérvstórios por
agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme
estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hídrográficas;

XIII • promover a coordenação das atividades desenvolvidas 110 imbito
da rede hídromcteorológica nacional, em articulação com órgIos e entidades públicas ou

privadas que a integram, ou que dela sejam UJUárias;

XIV • organizar, impW1lar e gerir o Sistema Nacional deIn~
sobre Rccwsos HIdricos;

XV - estimular a pesquisa e a capecilllÇio de recwsos hwnsnos pore a
gestio de recursos hídricos:

XVI - prestar apoio aos EslIdos na críaçio de órgios gcstInS de

XVII - prestar apoío Iécnico, sdminisuativo e financeiro 10 Cootelho
NlICiotM1 de Recursos HIdriCOl;

XVIII - propor 10 Conselho Nacional de Recursos HIdricos o
estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à COIISCMIÇio qualitativa e quantitativa de
rec:ursoI hídricos.

§ 1° Na e=ução das competéncíu a que se refere o inciso II deste
artillO, serIo CODSiderados, nos casos de becias hídrográficas compartilhadas com outros pai....
os tcSpeC1ivos acordos e tIatados.

§ 2" lU ações. que lO refere o incilo X deste artiso. quando envoIWlRIII
a apIícIçIo de racionamentos prevemivoo,~ podetIo ser promovidas mediante a

obIervAnciade crilI!ríoI a serem definidos em decreto do Presiden1e da República.

§ 3°1'1ra os fins do disposto no inciso XII deste artillO•• definiçio das

COIIdiçlIcs de opençIo de rescrvalôrilll de~ bidrol6tricos SCli efetuada em
articuIaçIo cem o Operador Nacional do SislemaElitrico- ONS.

§ 4° A ANA podetá do\cpr 00 atribuir a ag!nciu de água ou do bICia

hidrográfica. execuçIo de atividades de sua CClIIIpetI!ncia, 110I_do Ilt 44 da Lei nO 9.433.

de 8 de jUJeiro de 1997, e demais dispositivos legais aplicáveis.

§ SO Na inexist!ncia de ag!nciu de água 00 de hICias hidrográficas, a
ANA podetá delegar. órpos ou entidades públicu federal., estaduais e do Distrilo Federal, 00

atribuir a organi7.açllcs sociais civis de il1lm'CSlC público. por pram dclenninado, a execução de
ativídades de _ compet!ncia, 110I _ da 1egiJlaçlo em vigor.
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AJt. 5" Nas 0lIl0rps de direito de Il1O de =0.- hidricos de domlnio da
Unilo, seria respeitados os seguintes limites de prazos, contados da dala de publicaçlo doi

respectivos atos administrativos de autoriuçlo:

I - até dois anos, pura início da implantação do empreendimento objeto
da outorga;

11 - até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento
projetado;

1/1- até lrinta e cinco anos, pura vigência da outorga de direito de uso.

§ 1° Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos
hídricos setio fixados em função da natureza e do porte do empreendimento, levando-se em

consideração, quando for o CIlSO, o período de retomo do investimento.

§ 2° Os prazos a que se referem os Incisos 1e II poderão ser ampliados,
quando o porte e a importância socíal c econômica do empreendimento o justificar, ouvido o

Comelho Nacional de Recursos Hldricos.

§ 3° O prazo de que tiata o inciso III poderá ser prorrogado, pela ANA,
respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.

§ 4° As outorgas de direito de uso de recurnJS hídricos pura

concessionáriAs e autorizadas de serviços públicos vigorarão por prazos coincidentes com os dos
correspondentes contratos de conccssio ou atos administmtivos de autorização.

Art. 6" A ANA poderá emitir outorgas preventivas de WIO de recurnJs

hídricos•. com a finalidade de declarar a disponibilidade de água pura 05 usos requeridos,
oblervado o disposto no ar!. 13 da lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 1° A outorga preventiva não confere díreito de uso de recursos hídricos
e se destina a reservar a vazão possivel de outorga, possibilitando, aos ínvestidores, o
planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos.

§ 2° O prazo de validade da outorga preventiva será fixado Ievando-se em
conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de um ano,

fiIIdo o qual será consídemdo o disposto nos incisos le II do artigo anterior.

Art. 7" Para efeito de lícitar a concessio ou autorizar o WIO de potencial

deencrsia hidráulica em corpo de água de dominio da Uniio, a Agência Nacional de ElIITIia

Elétrica - ANEEL deverá promover, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de

disponibilídade hídrica.

§ I" Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de

dominio dos Estades ou do Distrito Federal, a declaraçio de reserva de disponibilidade hídrica
será obtida em lirticulação com a respectiva entidade gestora de recurnJs hídricos.

§ 2° A declaraçio de reserva de dísponibilidade hidrica será

transformada automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de WIO de
recurnJs hídricos à instituição ou empresa que receber da ANEEL a conccssio ou a autorizaçio

de uso do potencial de energia hidráulica.

§ 3° A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedec:ed ao
disposto no art:I3da Lei nO 9.433, de 8 de'janeiro de 1997 e será fornecida em prazos a serem

regulamentados por decreto do Presidente da República.

CAPtruLOill

Da Eltrutura OrPDa d. A~.iaNacioaal de Ápu - ANA

Art. 8" A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por
cinco .membros, nomcedos pelo Presidente da Repúblíca, com mandatos Rio coíncidentes de

quatro inos, admitida uma única rcconduçio consecutiva, e contará com uma Procuradoria.

§ 1° O Diretor-Presidente da ANA será escolhído pelo Presidente da
República entre os membros da Diretoria Colegiada, c ínvestido na função por quatro anos ou
pelo prazo qoc restar de seu mandato.

§ 2" Em ClI50 de vaga no cUIlO do mandato, este será completado por
suceuor investido na forma prevista no capul, que o exercerá pelo prazo remanescente.

Art. 9" A exoneraçio ímolivada de dirigentes da ANA só poderá ocorrer
. nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos.

§ l' Após o prazo a qoc se tefcn: o CllpuI, os dirigentes da ANA somente
penIcrio o mandato em decorrêncía de renúncia, de condenação jodicíal transitada em julgado,
ou de decisio definitiva em processo administmtivo disciplinar.

§ 2" Sem prcjlÚZO do que prcveetn as legislações penal c m1ativa à
puniçio de atos de improbidade administrativa no serviço públíco, será causa da perda do

mandato a inobscrvincia, por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proibiçlles
inercnles ao carso qoc ocupa.

§ 3" Para os fins do disposto no parigrafo anterior, cabe ao Ministro de
Estado do Meio Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido
por comissio especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento
preventivo, quando for o caso, c proferir o julgamento.

Art. 10. Aos dirigentes da ANA é vedado o exercicio de qualquer outra
atividade profissional, empresarial, sindical ou de direçio politico-partidária.

§ I" É vedado aos dírigentes da ANA, conforme dispuser o seu

resimento ill1l:mO, ter imcresse direto ou indireto em empresa relacionada com o Siltema
Nacional de GerencillllCt1to de ReclU305 Hídricos.

§ 2" A vcdaçio de qoc trata o CllpuI nIo se aplica aos casos de atividades
profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas
de ensino c peMlUÍSL

Art. 11. Compete. DiIctoria Colegisda:

I - exercer aadministraçlo da ANA;
fi· editar normas sobre matérias de competência da ANA;
IJI.. aprovar o reaimcnto interno da ANA, a organizaçio, a estrutura c o

Imbito decimo de cada dimoria;
IV • cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao SiJtcma Nacional de

Genftciamcnto de Recunos Hldricos;
V • examinar c decidir sobre pCIdidos de outorga do direitos de Il1O de

leCUIIOI bldricos de domInio da UniIo;
VI.eIaborve divulpr relat6ri0l1Obrc u atividades da ANA;

VII • encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgios
competentes;

VIU - decidir pela venda, ccssio ou aluguel de bens integrantes do
patrimônio da ANA; e

IX • conhecer c jull!&!' pedidos de reconsideraçio de decisões de
COIIIponcn1cI da Direloria da ANA.

f I" A Ditetoria deliberará por maioria simples de votos, e se reunirá
com a~ de, pelo tnenoI, trb diretores, entle eles o Diretor-Presidente ou seu substituto

Icpl.

§ 2" As decisões relacionadas com as competências institucionais da

ANA, previ.... no lIt. 3", seria tomadas de fonna colegiada.

Art. 12. Compete ao Diretor-Presidente:
1:" exercer a reprcsentaçio legal da ANA;

fi· presidir as lC1IIlÜiCS da DiretoriaColegiada;
m-cumprir e fucr cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;

IV - decidir ad "f~nttdwn da Diretoria Colegiada as questllcs d
urpia;

V• decidir. em cuo de empete. nas deltbcnlçlies da Diretoria Colegiada

VI.1IOlIIIIr e exonerar servidores, provendo os cargos em comissio el

VII - admitir. ~uilitar c demitir servidores, preenchendo os emJllCll<
públicos;

VIU • encaminhar ao ConIelho Nacional de Recunos Hídricos o
relatórios e1abonldos pela Ditalria CoIqiada e clamail _ de competência daqocl

Conselho;
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x-minar conlrltOl e conveniOl e onIenIr despesu; e

XI - exen:er o poder dilCiplinar. IlOIlennOI dI\eai.11ÇIo em villOf·

Art. 13. Compele à Pnlcursdorit. da ANA, CI\IC 10 vincula à AdvooIcil
Geral da Unilo pera fins de orientaçlo nonnltiva e .1IpervÍllo técnica:

I - representar judicialmente & ANA, com JllIll'OIilMs proccIIII&is c
Fazenda Pública;

Il- representar judicial_ OI~ de caraos e de funçlles de
direçio, ineJusive após a cessaçio do respectivo exerclcio, com refer!ncia & atol praticados em
decotr&.:i& de SIlU atribuiçlles legais (lU instillll:iorw.ís, adotando, irdlllive, as medidas judiciais
cablveis, em nome e em defesa dIls representados;

fi - apum a liquidez e cedIoz& de criditol, de qUllqucr natur=a,

iDerentes às atividades da ANA, inscrevendo-os em divida ativa, para flllI de cobrança amiBável
oojqdiciaJ; e

IV - executar as atividades de COIIIUI1aria ede uaeuorarnento jurldicol.

CAPÍTIlLO lV

Doa Servidores ela ANA

Art. 14. A ANA COIIIlÍlI1Í.... no prazo de trinla e leis meteS a coolar da

daIa de publicaçlo desla lei, o seu quadro próprio de peuoaJ, por meio da raIi7.açio de COIICIIlIO

público de provas, 011 de provas e titulos, <lU da redistribuiçlo de lCl<yidcns de.6rBIOI e
entidades da administraçlo federal diRlla, autárquica <lU limdacioml.

~ l' Nos termos do incilO IX do art. 37 da CorlItituiçlo, fica a ANA
aulOrizada a efetuar COlIlralaÇIo tempoória, pÔr prazo nIo ellCCCierlIe a trinla e leia meaea, do

peIIOl1 técIlico impreacindlvel ao exerclcio de I\IU atríbuiç&s íllltitucionaía.

§ 2" Pam os fins do diIpOIlO no pIdpfb lIdIlrior, sio COIIIideqdg

necessidades temporírias de excepcional intercue público u atívídIdes relatívu à

implemenlaçlo, ao acomplftlulemo e à avaldçlo de projetoI e~ de caráler finaIbtico
na área de recursos hldricos, impreacindlvcis à implanlaçlo e à au.çIo da ANA.

Art. 15. A ANA poderi requisitar, com oous, servidores de 6rg1os e

entidades intqranleS da admínistraçio pública federal dire1a, autárquí<:a e funcional, quaisquer

que sejam u atribuições a serem exetcidu.

§ 1° As requisiçlJes pua excn;lcio na ANA, sem ClIJlO em comíssIo llU

funçIo de confiança, ficam autorizadas pelo prazo málãmo de vinte e quatro meaea, comdo da

instmçio da aularquÍL

§ 2° Tmnscorrido o prazo a que se refere o panigmfo anterior, somente
seria cedidlls para a ANA servidores por ela requisitados para o exerolcio de cargos em

comitsio.

§ 3' Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à ill5lalaçio

da ANA, as requisições de que lIata o capU! deste artigo, com a prévia manífestaçio dIls
MinÍJtros de Estado do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestio, serlo

irrecUláveis e de premo atendimento.

§ 4° Quando a cessão implicar redução da remuneraçlo do

setVido< requisitado, fica a ANA autorizada a complementá-la até atingir o valor percebido no
ÓlgIo <lU na entidade de origem.

Art. 16. Ficam criados, com a finalidade de integrar a estrutura da ANA:

I - quarenta e nove cargos em comissio, sendo ci~ cargos de Natureza
Especial, no valor unitário de RS 6.400,00 (seis mil e quatroeentol reais), e quan:nta e quatro
cargIlI do Grupo Direçio e Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuidlls: nove DAS
101.5; cinco DAS 102.5; dezessete DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS

101.2; e dois DAS 102.1;
11- cento e cillljilenta funções de confiança denominadas Funções

Comissionadas de Recursos Hídricos - FeRE, sendo: trinta FCRH - V, DO valor unitário de RS
1.170,00 (tníl cento e setenta reais); quan:nta FCRa- IV, no valor unitário de RS 855,00
(oitoceatoI e cillqilenla e cinco reais); trinta FCRH - m, DO valor unitário de RS 515,00
(~ e qlIiD2t n:ais); vinte FeRa - lI, no' valo< unitário de RS 454,00 (qualrOCeIIIoo e

cirIqCIerrla e quatro reais); e trinla FCRH-I, no valor unitário de RS 402,00 (quatroeeDtol e dois
reais).

§ I' O setVidor investido em FCRH exercerà atribuições de

IIlICSIOramento e coordenaçIo técnica e perceberá remunelllÇio correspondenlc ao ClIJlO efetivo
. ou emprego pelIIWlente, acrescida do vaiar da funçio pera a qual tiver sido deJignado.

§ 2° A designaçio para funçIo de assessoramento de que !lata este arlÍlJO

nIo pode ser acumulada com a designaçio ou nomeaçio pua qualquer outra forma de

comÍlliOlllmelllo, cessando o seu pagamento durante as situações de afastamento do lIClVidor,
ÍllCIUlÍVe aquelu considezadu de efetivo exen:icio, reualvadlls ... penadoI a que li: rd:nm OI

inciSO!! I, IV, VI e VIII e alineas "a" e "e" do inciso X do art. 102 da Lei n' 8.1\2, de \I de

dezembro de 1990, e no art. 471 da Consolidaçio das Leis dos Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943.

§ 3° A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a alteraçlo de
quantitatiV05 e a distribuição das FCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia,

observados os niveis hierárquicos, os valores da retribuiçio correspondente e os respectivos
cust05 globais.

§ 4' Nos primeiros trinta e seis meses seguintes à iostalaçio da ANA, a
FCRH podeni ser ocupada por servidores ou empregados requisitad05 na forma do arlÍlJO

anterior.

CAPITULO V
Do Patrimônio e dai Receitas

Art. 17. Constituem patrimônio da ANA 05 bens e direitol de sua
propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou illOllrporar.

Art. 18. Constituem receitas da ANA:
I - 05 recursos que lhe forem transferidos em <!el:omncia de doIaç&s

""""ignadu no Orçamento Geral da Uniio, crtditos especiais, crtditos adicionais e
ttansferências e repenes que lhe forem conferid05;

11 - OS recursos decorrentes da cobrança pelo Il1O de àgua de corpos
hldricos de domínio da União, respeitando-se as formas e os limites de aplicaçlo previslol no
art. 22 da Lei n' 9.433, da 8 de janeiro de1997;

111- os recursos provenientes de conv!nios, acordos ou coturatol
celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais ou internacionais;

IV - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe fmem
destinsdos;

V - o produto da venda de publicações, material Iécnico, dadIls e
informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas
de inscrições em COnclll3OS;

VI- retribuiçio por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros;
VII - o produto resultante da mecadaçIo de multas aplicadas em

lecorrência de ações de fiscalizaçlo de que lIatam 05 ar!C. 49 e SQ da Lei nO 9.433, de 1997;

vm • os valores apurados com a venda <lU aluguel de bens m6veis e
im6vcis de sua propriedade;

IX - o produto da aJienaçio de bens, objetos e instnunenlol utiliz.adoo
pua a prática de infrações, assim COllIIl do patrirn(mio dIls infratotes, apreendidos em
decorrencia do excn;lcio do poder de policia e incorporadlls ao patrimônio da autarquia, llOI

tennos de decisio judicial; e

X - 05 reclll30S decorrentes da cobrança de emolumentos
administrativos.

Art. 19. As reCeitas provenientes da cobrança pelo 100 da recursos
hldricos de dominio da Unilo seria mantidas à disposiçlo da ANA, na Conta Única do Tesouro
Nacional, enquanto nio forem destinadas pua as respectivas program.ç6es.

§ 1° A ANA manterà registros que permitam correlacionar as~

com u '*.... hidrográficas em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no
art. 22 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 2" As disponibilidades de CI\IC traia o copvt deste arlÍlJO poderio ocr
llI&IItidu em apIica9õeS filllllCCiras, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
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§3· A fixaçJo das dor.çllcs orçmnenlíriu da ANA na úi 0JçImenlária

"-I e 11I& pRljlIatIlaÇio~a e finInceira de execuçIo nIo oofrerIo limites 110I SCUlI

wIom,peta~eempenho.

CAPiTuLO VI

Dal Dltpoa~ Fluía e Trauit6r1u

Ar!. 20. Na primeira gcstJo da ANA, um diretor teri rnandoto de três

11IOI, doii dirctotes Iefio mandatos de quatro lIlOI e dois diretores Iefio lIlIIIdatos de cinco anos,

peta implemen1ar o sistema de IIlIIldatos 11Io coincidentes.

Ar!. 21. Fica o Poder Executivo l.lIloriDdo a:

I . tnnsferir peta a ANA o acervo técnico e patrimonial, direitos e
receitas do MiniS1l!rio do Meio Ambiente e de seus órgãos, necessários ao funcionamento da

autarquia;

11· remanejar, tnulsferir ou utilizar os saldos on;amentários do MiniS1l!rio
do Meio Ambiente para atender às de$pesas de estruturação e manutenção da ANA, utilizando,

como recursos, as dotações on;amentárias destinadas às ativi~s fins e administrativas,
observados os mesmos SUbprOjetOll, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei
Orçamentária em vigor.

Art 22. A Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e a
AdVOClCia-GeraI da Unilo prestario à ANA, no ãmbito de suas competências, a assistência
jurídica necessária, até que seja provido o cargo de Procurador da autarquia.

Art 23. O Poder Executivo implementanl a descentllllização das

atividades de operaçlo e manutcnçlo de reservatórios, ..-anais e adutoras de dominio da Unilo,
e~ a infra-estrutura componente do Sistema lnterlil@do Brasileiro, operado pelo
OpenIdor Nacional do Sistema Elétrico· ONS.

Parágrafo único. Caben\ à ANA a coordenação e a supervisio do

processo de ~ntralizaçãode que IIllta este artigo.

Art 24. O Poder Executivo, nO prazo de noventa dias, contados a partir
da data de poblicaçio desta lei, por meio de decreto do Presidente da República, estabelecen\ a
estrutura regimental da ANA, determinando sua instalação.

Art 2S. A ANA promoverà a realizaçio de concurso públito para
~himento das vagas existentes no seu quadro de pessoal.

Art 26. O art. l° da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.l· .

I - quarenta e cinco por cento aos Estados;

11· quarenta e cinco por cento aos Municipios;
11I - sete por cento ao MiniS1l!rio do Meio Ambiente;

IV - dois por cento ao Ministério de Minas êEnergia;
V• um por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

§ 4· As cotas destinadas aos Ministérios do Meio Ambiente e de Minu e

Energia representam a cobrança pelo USO de recursos hídricos nos aproveitamentol de polent:iais
de energia hidnlulica.

§ S· Da cota destinada ao Ministériq 'do Meio Ambiente:
I - quatro décimos por cento serão aplicados na elaboraçio da PoIltica

Nacional de Recursos Hidricos;

11- seis inteiros e seis décimos por cento serio aplicados, por interm6dio
da Agência Nacional de Águas, na implementação da Política Nacional de Recursos llidricos e
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 6· Ela cota destinada ao Ministério de Minas e Energia:
I - um por cento serã'.pjicado em estudos de inventário de recunDI

hidricos e em outros serviços relacionados ao aproveitattlento da energia hidriulica;
11 - um por cento serà aplicado, por intermédio da Agência Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL, na adntinisllllção da rede hidromeleorológica de interesse do setor
elétrico." (NR)

Ar!. 27. A ANEEL promol'el'Í, no pllIZO de nowiIla dia, ... 110
cálculo da compensaçio filllllCCira e dos "royaltieaw de que trata o art. 26, lldaIuldo _
referenciais os~ de venda de energia praticados 110 dia anterior ao da publicaçIo cIeIlI Lei.

Ar!. 28. O art. 33 da úi n· 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ... a
vigorar com a seguinte redaçio:

"Art 33. Integram o Sistema Naciooal de Gerenl:iamento de R-..
Hldricos:

1-o COOIClho Nacional de ReclUlOS H/driCOl;

11 - a Agência Nacional de Águas:

1II - OI Con...lbos de Recursos Hldricos dos Estados e do DiIlri1c
Federal;

IV - os Comità de Bacia Hidrogrifica;

V - OI ÓfJIOI dos poderes públiCOl federal, estlIduais, do Distrito
Federal e rnUIIÍcipais cuja competm:ias se relacionem com a aestJo de recurJOl b1driCOl;

VI - a A_ias de Água.W (NR)

,
Ar!. 29. O art. 3S da Lei nD 9.433, de 8 de janeiro de 1997, puI& a

viaorar com a seguinte redaçio do inciso IX e acrescido do inciso XI:

"Art. 3S• .................................................................................................

IX - lCOIIlpIIIhar a execuçio e lpRJYII' o P1U1O Nacional de ReculIOI
Hldricoa e determinara providlncias necessárias ao cumprimento de IIIU metu;

XI- fonnulor a Po\ltica Nacional de Recursos H/dricos." (NR)

Ar!. 30. O art. 36 da Lei nD 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ... a
vigorar com alCguinte redaçio:

•Ar!. 36 O Conoelho Nacional de RecutlOl llidriCOl terá presidido pelo
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

ParíBrafo único. O titular da Secretaria de Recunoa HldricOI do
Ministério do Meio Ambieme exermi. a fímçio de SecRtário-Executivo do Conselho Nacional
de Recunoa H/driCOl". (NR)

Ar!. 31. Ficam revoIIdos oa arte. 4S, 46 e 54 da Lei n· 9.433, de • de
janeiro de 1997.

Ar!. 32. Esta úi entra emvip7uapub\icaçlo.

L Co "
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REClJlUOS N/DR/COS. CONFORME ESTAbELECIDO NO PUNo DA BACiA HIDROGRÁFICA E EXZItCER A RUPEC71VA
FI!eAUUç40:
PARECER AS

EMEIDAN" S-S
Al.ITDJLSEROJONQVAlSEOlJTRQS
omrosfIlVONOVO'! { I
DlsrosmvO OBJETIVAm' CAP. (11. ART.lll.1121.lNC. (I
FINALIDADE: A!.1ERAR A REDAÇÃODO DISPOSJllVO

TEXTO § 2- PARA. OS FINS DO DISPOSTO NO INCISO XIII bESTE ARi7GO. A DEFINIÇÃO DAS CONDiÇÕES DE REsERVATóRIO
Df AI'R.o~lTAMENTOHlDRELfmuco. INTEGRADOS AO SISTnIA INTERUGADO BRASILEIRO. SERÁ EFEnfADA COM ()
COA/IrES DAS lIAC/AS INTERESSADAS ER COM o O'ERADOR NACIONAL j)(JSISTEMA ELÊTRlCO- UNS.
PARECER AS

EMENDAN- ~
AlJ!OR ~eROIO NOVAIS E OlJ1'RQS
msPOsmvo NOvo 1r I
DlsPOSrnvOOH.1EtIVADO' CAP. M. ART.I"I.III.INC. t I
FtNALlDAOE A.L:rERAR A REDAÇAo 00 DISPOsITIVo

r:::is:::::.:~:::.~:,x:i:::~:v.~~:O~~:'o~~=UZAC40 DAS AnlJIDADES DE Ol"ERAÇÀ.O E MANUTENCA

PARECERAS

EMENDAN": !5-7
Alm:nt S~GrONOVArSEO(JfROS
DISPOsmVONOVO"( J
Dl$POSITIVO()OJETIVAj)(l CAP. M.ART.1221.111.1NC. (UII
~ INALIL'lADE. AlTERAR A REDAÇÃO DO OlSl'OSmvo
'ffiXTO. //I ~ 00IS /NfElROS f QUAmo DÉCIMOS 1"OR CENrOAO MINiSTÊRlO DO MEIO AMBlENn:
PARECeR RE

EMENOAN'" U
AIJrOR: SERGlO NOVAIS EOUfROS
Dlsrosrnvo NOVO'! ( I
DlsrosmvOOllJl!TlVAIJO, C~. M. AIlT.II2I.11 ~ INC.IVQ
FINALIDADE; AL1ERAR A REDACAOOO OL5f'O!mVo
TEXTO VI~TlrEZE1"OIfCENTOÂ..tN.4.
PARECER RE

EMENOAtr~ ~

Al1WR.. SERDIONOVAl5 EOUl'ROS
DI!POSmvo NOVO 'I' I 1
DlsrosITIVOOllJETlVADO, C~. Mo AIlT. 1121. I 14j, INC. II
FlN'AUDAOE. AL1ERAR A REDAÇÁQ 00 Df!lPOSrnvo
Tl!l<lO' ,rA COTA DDl7NAllA AO HlMI1tlUO DO HU1 AMMmm .uA .ibUGAJM NA 'l.AMJMç,i0 IM 1Ol./n
NA.CIONA~ DK RECUBSD.t HiDIUCOS K NO D8UM'OU'1J1D1TO 1m HOGMJL.U E Aç6" rAM A EAAADICA.c40 DA81E(
NOrEMI-ARlDO NORDESllNO." (1VRJ
PARECER: RI:

EMENDAN": !5-1t
A1Jl'OR.; SÉRGtoNOVAlS EOUTROS
Dt5POSmVONQV01[ J
OlSl'OSmvoOllJETlVAIJO, C~. M.AIlT.I~ III.INC.IIYJ
FfNALIDADE: AL'tERAR. A REDAÇÃQDO DlsromtVO

TEXm.IV· UM~/ltO eSEIS niCIMOIl'01f CENTOAO "'Nlm11l0 In MINAS E ~ltGId:
PARECER.;RJ:

EMENDAN'" 5-11
AlITOR SERGIO NOVAIS e. OtrrRrnI
DISPOsITIVONOVO "1 1
DJ~ITIVODBJE1lVAOO: CAP. M.AJ\T.I22~111.1NC. M
F1lIlAl.1DADE: N.1ERAR A REDAÇÃO DO Dl!POfmVO
~~:uFORCENroAO H1Nmt1uO IM atNctA./tRCNOUlGlAt

EMEN'DAN'" ,
AtrroR.: PAuto OEtOADQ EOU1'R.OS
DISPOSITIVO NOVO? ( 1
DISPOSITIVO OBJETIVADO, CAI'.IQ.AIlT.lll.lll~ INC.ll
FINALIDAOe, ALlERAll AllEDAÇÃO00015l'OllllVO
1EXlO '"A ANA t EN711MO' FlCDEIlAL D/t AI'OlODO nnDIA NACltlI<AL D' GEMNC1AMnmJ OE l/ECVltf{Af HIDR/(
1'trn1.mJ NO INClIO XIX DO AlTo 21 DA~Q,. atADO ~l.AUI trJ.4JJ. DE' DK JANElltO D~ Im. S6NbtJ.,

::f3:u.Nf}.f TERMOS DESTA lEI. AS PRE!lR06Al1YAS iVEcESSARtASAO PlENO DESEM'ENHO DA COMnrtNclA QUE

PARECER:A5

EMENDAN'7
AUfOR: RICARDO FERRAçO EOUTROS
O!SI'OSmvo NOVO' I I
DlsrosITIVoOBJETlVADO, C~. m.AIlT.II~II'I.INc.11
fINAl.II)ADE; ALTERAR. A REDAÇÃO OODISPOSmvO
TEXTO: I Z- A ANA. t ENTIDADE F~DERAL DE IU'UMENTACÃQ DA POUTlCA E DE AI'OIO AO SISTEMA NACIONAL DE
COENCtAJlENfO Im RECU1ttOS H1IJIUCO$, ntE.I'lSTONO INCISO XIX 00 ARr. 21 DA CONS7TTVlçAD. B CRLUJO PELtt LEI N
""11. DE I DE JANEIRO DE I"'. SENlJO.l.HE ASSEGURADA. NOS TERMO.f DurA LEI, AS 'REIf/fOGATlJ'AS NECESSARtAS AO
n.ENODEUJlI'ENHO DA COJIrutNclA flUE UlE É l'II:ÓPRlA.
PARECER: AI

EMENDA~'
Atn'OJl; FPJUiANDOCORUJABDlJJJlQS
OI:IP05mvONOV0111
oorosITIVOOOJETIVAOO, CAP. (I~AIlT.III.1 IJI.INC.II
FlNALlDADE: ALTERAR A REDAÇÃO DO Olsr05rllVo
TEXTO: I r A .<lNÂ t ENTlIMDE FEDERAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA roUTICA E Al'OlO DO SISTEMA NAClONAL DE
GZ#lENCIAMENro DE ltECllRSOS H/DRlco.'r. PREJ7sro NO INCiSO XIX DO ART. J/ DA COMTtTUIç.4O, E CltlADO!'ELA. LEIrr
9,4.IJ. DE' DE JANEIRO DE 1",. SENDO-lHE ASSEGURADA. NOS TERMOS DESTA LEI. AS PItEBROGA.T1VdS NECsssARlAS AV
ruNO DESDInNHO DA COM1ETtNCIA QUEU/E É PRÓI'RlA.
PAitECER. AS

EMENDA""
A.t.mJR: MOREIRA FBRRElRAI:OfRROS
O!SI'OSmvoNOvo'l I
DlsrosmvoOOJETIVAOO, CAP.III.AIlT.III.113~ INC.ll
FIHALIDADE~ALlERAllAREOAÇÃOOOOlsrosmvo

TEXTO: IrA dWAç.{O DA ANA SERÁ DESEMIOLJ-7DA EM CONSONÂNCIA COM AS blRETlUZES EMANADAS I'ELO CONSELHO
/"tClONAL DEUCllIt&OI H/MlCOll. ô«GA0 MÁXlJlO DOSlnEMA. EMAJmCUL4Cio COMúlfGÁOS E ENTllMDES l'ÚIJUCAS
E mYADAS, lNTEGlWITESDO SlsnMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECl1IfSOS H/DRlcos.
PA1mCER:AS

D.4ENOAN": ti
At1IOR: FERNANDOCQR.WA ~OUI'R.OS
~NOVO'[1
Dl!ll'OSmvOOllJEl1VAOO, C~. ~AIlT.II~ I l31. INC. I I
FINAL1DADE: AL1EltAR.A REOAÇAO 00DISPOSITIVo
1tOcrO: I r A ArtUCAo DA ANd. &DÁ DDENJlDLWDA. UI ARflCULAç,io COM os óRGAOS E ENTtlJADES.1Ú&lCM ou=I'IUNClI'ALJI8N'l% AQUn.U INTD;1fANttS DO SISTEMA NACIONAL DE GEUNCIAJlENTO DE ItECV1tSOS

PARECER'AI

EJ.EM)Afr: II
AUIalIllCARllO FERllAÇO ! 00fR0S
DtIf'OIrnvoNOV01( J
llISPOSmvoOllJEJ1VAOO, C~.IJl,AIlT.Il~1 l31.INC.11
F1llAJ.IDADI!; AL1EllARA REDAÇÃO 00OI!II'OSmvo
TIlXIO: , J. A AJVAç,iO IM ...... o.u.l DllUMI1I....1M ...All77Cl1l.Aç,i0 COH os óRGAos /t EN711MOES.1Ú7JUCOO OU= l'iUNC1'ALJIENTE AQllDJ!S~ DO SISTEMA NACIONAL DE GE1tZNC1AAIKHTO DI! RECUIlSOf'

PARECER; AS

EMENDAH'; 12
Al1IllIl: 0!.IMPI0 I'IRI!S BOOfROS
Il!Sl'OOrI1VONQVO'ISI
ll<!l'OMIlVOowmvAlX>CAP. ~AIlT.llf.II'I.1NC.11
FINAIJOADE:AcRESCENTAR OI5fOSITIVO
=,rAANAAJVAR.4C(l11Om:urÁRlAmcuJ7YADOcotmlLHONACIONALD._HIDIIICOt.
PARECER;J.E

EMENOAN-: I)
AUTOR: RSOISCAVALCANlE E Ol1lR.OS
OI~mvONOVO?{ s)
DI!II'O!lITIVOOllJEl1VAIJO, CAP.IQ. A1tT·12A~ 1I~ INC.1 )
FINALJDADE: ACRESCENTAR DISPOImVO
tFxro:A«T.rAOA«r.JlAtUlN-WJIf1"'AAlA~CDItIAAUC1rJINrXUJMçADt
.-W: .M. FTRAlAJXJ OCON'l'RilTO DEGEStJo fMJ1STO.\17 AIlT1GOtL~.~ ..l.GtNclA DE&lCLl FICA Al/TORIUDAA RECEHEJt E
lJTrUZA1l PARA A SUAA~ os 1UiCUNJ:l8FlNANCElI/D$ AUFrRJDO$nuCOllllANÇA D/l EIJO/.UMENIOS DEf:OAAENTFJI
00 Aro ADMINIsntArno 1M EJl1SSJO DE otnOIlG.tS.
PARECER:RE
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EJomNDA N-' ......
AlJTOR: RÉGIS CAVALCANl'S EOlTntOS
IJl!l'OSIJTVONOV0711
Ol!PO!Imvo OIllEJlVAro C.... IQ,AllT.III•• P~ IIIC.II
FINALIDADE: ALlERAR A RmAçAoOODlSPOSmvo
'lIDOO"J·AATlLtÇlI1IM"""UMDI!SI!1MJ<I'IIMOI.wn:vr,<çtoCt»lóMUO$E_rlmt.tcrJcE_VAJ>(}If,
llofT«CIfAN'fla DO snrrJl.i NAOONAt DK GEItENClAMENTO DOI RECfJ1trOS HIInlCOS. SEGUNDO DIUT1flUS .DlAN.4DAS
DOCONSELNONAOot«LMucuao.rHhwco.r.
PARECER.: AS

~N-:15

AutoR: MOntRA FERK2IRA E0Ul'R05
D1SPOSmvo NOVO 7( J
DlsrosmvoOlllEJlVo'.lX> C..... \11.AU. P1.III.111C. {I
FlNALIl>AIJ& ALlEIWtA RalN;ÃO00 Dlsrosmvo
TEXro: ...tu. I· COMHrE. A ANA. EM ruA. A.L.ç.t.D.(. HOMOfTIt o .Dt:U.NVOr.vrMmrtJ DO S/1n1lA NACIONA.l:. ~
GEiW'ClAJ(1!N1IJ DE __ HI_ AfIIANI1I1 Ct»l llIJ'AI/C1AllIJAM. UNWJlWJK. llIf&DOM.llMDK ,
1'IJaUCllMD& Z, l!VIfClAUIKNm
PAREC2R:AJ

EMENOAN":: .6
Al1IllI< IllCAROO FERRN;O E00IIl0I
Ol!PO!ImvONOV07 I I
IJIJI'OemvoOlllEJlVAro. CAP.IQ,AllT.~'I ~1lIC.11
l'INA1JDADE, AL11lRAR A RI!llAA;AO 00Dl!l'OOlIlVO
=,AllT.rCJlll7ltmÀA1«CONTlIllWlErAA'AI1_1'IIaNT01lO6I6fDIA_UGUP/CWI1lN"l"DM
lIICVldQI HI_ A1U<Nl1O CDtl IJlI\lllCtALlIW> U<lWll.<N, ''''''''''''''_ E l'VIua_ •a1ft:IAlM_
PAltOCO.: AI

EYl!NDAN-: 11
AlJI'OR: FERIIANOO CORUJA E0llIIl0I
DIm'OSmvoNOVO '7 { 1
DIDomIVooomnvAro. CAP.IlJ,AIlT. P~'I ~1lIC.11
FlNALIDADE, ALTJlRAllA "!!DAÇÃOOODl!l'OOmVO
TElCIl>AllT.rCOllPln7rÀ"""__ "_I'IJmmJ llO.rmlD<fH4CltNW.MGDINCWI6NTO '"
- H!JJItJcm. A7U4IWDO CDtl /JlI\lllCtALlIW> utWJAtM,/~ It~ ,

~-PAR.GCER.:.u

e.mNDAN'" l'
AmOR. REGIS CAVALCANrE EOUTROS
OISl'05mvO NOVO" ( 1
DISPOSmvooBJETIVADO: CAP.l1t.AAT. {JI.I (1,INe. 111
FrNALlDADE. AL'TERARA REDAÇÃO 00 DISPOSITIVO
TEXto. 1 ~ PlWPO/t NORMAS E REALIZAIf ES1'lJDOS SOllU IMl'UJlDiTAçlo. O1'UAC1ONAUZAç,iO E ...YAUAetO D08
lNS11tlJMl!NI06 Ai POlÍ11CA NACIONAL D6IlECillISOSHiDltlC08~.wSlJ/IIIDIAR o t:tJNUlHONACltJN.L D6Jt8Cf!RIOiI
HfDruCOS E oscoMITts 1J~lIACLtS:
PARECER,; AS

E:MRNOAN" 11-1
AtrrOR. REGIS CAVALCANTE EOUI'ROS
mSPQsmvoNOVO'ft 1
DISPQsrnvO oBJETIVADO: CAP. [11. ART. {'''li J.INC 111]
rINM.ID~AL'tEURAREDAçÀOOOOW'05mvo

mm" 11· Ol/1fJOGA/t PO~ IN1UJ(iDII1 DItAIIlVE1ZdÇlO« _ ....DlltEm_ESTAUL1tC1DA.f rELOfCOMnts
DE/lACL< e'eWCOMEUlOI«ClI1HAl.DE_~I1DlurroDE_DlC_H~OIC01IPOO
HIDRlCOS DO DOMINIO IM UNlÁo. PODl!NDI1 DItLeGAl/IiSTA COMKTtNaA A'" Ó....O$ ouAs ENT1DAJ)/t8 DTADUAlS
lNVESTllJD,t DO PODCR DE O(J'fOl(GA D« UCU&fOCHi~
PARECER: AS

EMENDAN'"' 11-2
AlITOR: REGIS CAVALCANiE E0l1I'R0S
DtSPOSrnvo NOVO? I J
DISI'OSmvoOBlEllVAOO C.... IQ,ART·!.I•• II.INC IDl(
FINALIDADE ALTFRARA ItIiDAÇÀo (Xl orSf'051TIVO
TEXTO: lI/- CONTlUBUIR COM lJ$ DEMAISóRGÍos DA UNIÃO. DOS ESTÂDQ&E DODISTIUTO FEDEItALNO CUM1'fHIIENTO DE
LEG1SLAçAo FEDERAL PEtmNENTEAllfllZClJllS(MHIIJIUCOIrt
PARECER. AS

EMENDA~Ia..l

AtrrOíl REntscl\VAtCI\N1'EE,out'ilO5
DlSl'OSmvo NOVO? [ J
DisrosITIVOoomTIVADO-<:AP,11l.J&T.131.lll.tNC:"M
F1NA1.IDADE: ALTERAR Ao REDAÇAv00Dl$PO.!mYO
1'FXtQ' v _EXZRCEItA. FlJNC{OSESEClU:TAIUA.zxrctmVA DO CONULllONAClONAL DEuetmso.fn/DlUcos' nnTANDO
MOIOADNlN/STZAum. rtanco E F1NANCEJ1tO,.AJr,4 SEUFIl/t1ClON.UID{
PARECElt Ill.

EMENDAN'" I'
AU'IOR. PAULO DELOADO Eout'ROS
DISPOSITIVO NOVO? [ I
DlJI'OSmvO O!lJEÍ1VAOO CAP.III.AIlT. P~ 'II.INC \11

~J~=-:=:go==.uAJ'ftOVAD.1S m.o CON8«l.HONAC/ONAI. DI: «EClItttOS lf/lJBC«.A
IMnEMENTAÇÁO. A OnIfACllH«UZAÇÁO, O CONT1lOU E A AVALUC'lO DOIS INSllllJJl6Nft}S IM l'Of.ir1c.t NACIONAL DE
ltECUMOS HflJlUCOS:
PARECER;U

EMENDA~' 21
AI.1J'OIt PHIJ..EMON RODRIGUEs EOUTR.OS
DISPOSITIVO NOVO' ( I
DlSPOsmvo OIlJEIlVAllO C.... \11. AIlT. I'!.' IJ.IlIC.Ilq
F1NALlDADE' sUPRIMIR o DI!POS1T1VO
lliXlll
PARECEltIlE

E1wmNDAtr: 21
AUl'OR. RCflALDOVASCONCEUQSEOlTI'llOS
DlsrosmvONOvD11 1
D1Sl'OSmvOOBJETIVADO~ CAP.lr).ART. PI.III.IHC. (DJ

=~~~:O~~~HÚJIUC()6D1CCMI'tMHiIMJC(MIJ«IJOIIiMODtt tMlÃo.KJDDiIJD
DEU""" ESTA col<P1tJtM:JAA,,"~C(H( l'II'CfJlAC{D «nnvA Ct»l..-ccl1lJfl1D'A. _lNTPIItDID
DEAl/1fJIUZAÇloovAsENT1DADI3ItST.wUAlS1M'I3fUMItDl1l'OHEUOU7IMG4M~HI
P~A&

EMENDAW 21
AU'iO'R.~ROPR1GUEs EOOl1lOS
DlSPoSmvo NOVO' I 1
DlsrosmvoOlllEJlVAllO: CAP.II!.""". \11., 11.lNC. \llll
FINA1JDADE~AL'I'ERARA RSJAÇÃDDODlSPOSmvo
'JEm) IIJ - F/SCAUZAlt CONT1WU. E AYA-lJA1f AS Ap)D E AonnlMDU DECOIUWllU DO CtlItn1t1MrNTO DA
LEGISUçjO FEDEItAl. I'Etrl'1NI!NmAOS RECU/lSOS H/DIllCOS DKDtlMINio DA UNliOt
PARECER.. AI

EMENDAN"'1J
AUIDR: VIRGtLtooutMARÃES E()(JTR05
Dl'SPOsmvo NOVO? I I •
OL.SPOSmvOOBJE11VADO' CAP. (II.ART.(J'" (I. INc. (IV)
F1NAIJOAD€; AL1ERAR.ARJ:;OAÇÀO DO DISPOSITIVo
TEXTo: IV .. I'Ak1'1C/l'AIl DA EUBO,tAefO DO 1'UNO NAQONAI. DE !lEClJ1fSOI HllJlUCO;.f E~ Ao sUr
/MtLEMENTAefO,UGUNDOOIllENTAÇt)DEJUNW.UDOCfJiIIHUIONAC1ONALDEItIJC(I1If(1IfK/1JIIIC(J8;
pA.R.ECER:n

EMENDA N"" 2"
AUTOR: RlCAROO FERRAÇO EOUTROs
Ol5P05ffiVONQVO1 l I
DlSPOSmvOO8JETIVAOO~ cAP. m. ART. (31.1 r I. INC. M
ftNM.tDAlJE: SUPRDoClltO DISPOSITIVO
'lIDOO,
PARECER. AI

EMENDAN'": 15
AIJrolt SERGIO NOVAIS EOUTROS
Dt5POSmvo NOVO? ( J
ooroomvoOOJETlVAro. CAP. 111.ART. 1'1.' II.IIIC. M
f1NALlDADE. SUPRIMIR o DISPOSITIVo=PARECER:A.I

EMENDA~2i

AUTOR: FElU'IIINDOCQRUlA EOUTRos
DI5P05mvONOVO? l I
OI!POSrrtVOOWETI'/.a.I>Q CAP.lll.ART.131.1 t 1.1Ne. IVI
FINALIDADE; 5UPRlM!R o DIsPOSITIVo
tEXtO:
PARECER:At

EMENJ:M.~ n'
Al1l'OI"O!.l><PIoPlllESEOUTROS
Di5P05mvONOV011 J
DI".,.mvOOOJETlVAOO CAP.IQ. ART.13~ '11.me. M
~SUPRIMlRODlSPOSmVo

TEXIO
PARECER: AI

ENl!NDAN": li
AUl'OR: ttGlS CAVALCANTE EOUTRos
nl~mvoNOYO"t I
D15l'05mvo OBJETIVAOO~CAP.lI!.ART.IJI.11 I.INC.lVII
FINALIDADE;.-.L1'ERAR. A REDAÇÃObo DlSPOSmVO
TEX1U: w.. EMMNtA. ESfTllJ06 Ttairco& ,.AIrA. ,rUlJrIDIAlf MCOMntsDK1lAC« E ASAGtNctASD«ÁGa4 t« HnNIÇ
DK J'AWu.c A. SEUl( COBIMOOS PELO uso DE ItI:CUMeM HiD«JCOS. I"ONlJEItAIJOS os (lUANTlTA1Tm:fS~DOf
FlJIUlA DO INCISO.., DOART. 11 DA UIrrf.m.D61ft11
PARECER: AI

a&IIND4.N-: 2JoJ
Atrtat: ROOrs CAVALCANTE E0U1"R0S
DI!I'OSIIIVO NOVO 7( I
D!SI'05mvOOlllEJlVAOO C.... ~1.AIlT.!'~.1I. JJtc.IVIlJ
~AL11!IlARARmAçAoOODdl'OSl1lVO

'=::te TIlCAUz.ut A AAU~~o E APlICAÇÃO DAs RECEITAS GEJW)A$ ?ElÂ COMANÇA DO usa DE RECUItEOS
~,.lA$AG~ DE AGUA OUnLO MSnCTlJlO ÓRGio CRIADO RLO&SIn'DUr NGQTÁO DE:=':DMICO$DO ESTADO. DEnNlDOSEUSUASAU'ECTIVAS LEIS. EMRIQSDE DOMiNto trDU.tU:

EWINIlo\"" ....
AIIIlJR, ROOls CAVALCANIE EOUl'ROs
D!IrOSmVONQV07 I J

~~~~~~~g-(VIIl(
1EX'IO: fIIn e I'Am1C1"A", EIlCONJUNTO COIIO IlIAMA EOS ÓRGÁMGESTORESDOS E.fTADOSE DO D1ST1UTO nDE&tL. A4

~~~~~':='mis~miGvA DE /JOMiNIo IM UNlÁI1 OU DEUGAll"A -

PAIlIlCB:,..

EltEND.\N"': 2IoJ
AI.1J'al:~s CAVALCANtE EOInROS
!XVOOmVONOV071 J
llISI'05IIlVOoemnvAOO CAP.11l. ART. PI. '11.me.1XJ1
~ALtERARAREDAÇÀOOODl.5POOmvo
'IEXrO: Xl e CONTIUlfUIlf NA MlNlAlWÇÃ.O DE EVEN1VS Cllirrcos TAIS COMO SECAS E lNUNtMçIJD. 10ft /liDO DE
U1VDOS E PIfOtOSTAS JI1SANDO SU&WDlAR O PUNEJAMENTO E AS AÇt)U DOS COMITÊS DE BACIA. E lU' DlHl7lJZES DO
aJNUUfI1NAaoN.4LI
PARD:ER:AI

BG!M>AN': 2J..4
Aurat: RtmsCAVALCANTE EOUTROS
llIIroI!mvoNOVO 7 I I
IXSP08I1lVOOBJETTVAOO: CAP.(II.AllT. [J).I 111. INC. ()
fIHAI.JDADE: AL1ERAR. A REDAçÁD 00 OISPOSmYO
1'EXlO: I J- AS Açi)D 11 fllI8 SE RltFZM O lNCJSO Xl DESTE AR11GO. QUANDO emmJT1tDI A .ut./C4ÇÀO M
_~IIIJtmmrPOOel/ÀOUE_l'Io.uMeDlANTKÀoaul!Y.liw:uM_A_
lJCnNIIIlM JIZtDlI COItI1Tb DI! &i;QA E I!STAIJUECIDO$ EM lMCllEro DO ~/'D"ENTK DA ltVOat.Ict. eu.tU lWMItU
RJTJr,foSUAJJOTADASNOÂM/Il7f} DE roDA A &4CLf ATINGIDA.
PARSCa:AS

~N':2t

Al1ItlR.: MOREIRA FERREIRAE 0lITR05
...,.mvoNOV07{ I
llISI'05IIlVOO8JEIIVAllO, C.... III.ART. 1'1.' f I. JJtc. JVII
~Al.11!IlARARalN;IJJDOOl5l'OSrnVO

11IXtO: n e .a...uo&u ESTUDOfJ rtcNlCO$ "ARA: SUlUlDJA.R A DEnNlÇÃo lJO.f VAWRD A UBJI COMWJOCnw Uf(}__lIiDlHrxM ctJNI1DUAD05 011 QllANIlTAm« SIIGUlDOlf rfiLOf UD'ItCTD'tJ$ ctlIlI1tS DE _

~J« FOlfMADOINClSO n DOART. JIDA UIN-UJJ.DE IH1:
P-'lUlCaAS

l!MiMlo\ Jrr: JI
Al1I'OR: lllCAIDO FERRN;O EOUl1lOS
~NOVD1rl

DIII'OtlIlIVODIlEllVAro. CAI'.IIJ,AJn".~, I"me. (VI)
FINALIl:WlIl: ALlEIWt ARalN;ÃO00 DlSI'05mVO
1IXlI), 1'1.~ &mJIlOO~,AIM.w&tlDlAa A DEl'1/'llÇÁO DOIf VAtoIIS A"""CllMAl>OS mo_
11MUCtJII.fMHllJlUCOS.NA FtMJlA DO INCISO 111, DOART.JI. DA UIN-UJJ. DE 1"'.
PAIICml:AI

Ell8lDAtP.: SI
AtlJOR: saOJO REIS EOUTRo!·
llIIPO!lttVO NOVO '!, 1
MKIImVOoenmvAI» CAP.I'I.AR1'."I.'II. ,,,e. fVIl
PIIlALIDAlJI!, AL1DARA IlEDAl;ÁO 00 DlsrosmvO
~l'I·lrLI-..r/UJTllll1$~r"'" SIJ1JSIDlA~ADltl'1/'llÇÁI1_VAloasA__mo_
"1fICUItMJII RilMICOlJ. NA 1lJ1UlA DO INCISO n DOART. JIIM L«I~f.4IJ.D81Jt1t
PMB:Ea:A&

EMEl'I:>AN'": n
AU/llIl, VIROIIJo OUlMARJ.E$ E0UlIl06
IX!I'05111VONQV01 I 1
DISl'OSIllVOoemnvADC> C"". IlJ,ART."I.' 11. JHc. fVIII
FIWJ...IDADE: WP!r.D.C!R ODiSPOSmvo
1llX1O:
PARECER:.

EMl!NÕAtr: 3J
Atrrat: J.DUiJRAfERRE1RAE 0U1"Il0I!J
1lIIl'OIIIIV01/OV071 J
lllIl'llImVO 08JEIIVADC> C.... \11. AIlT. P~.I ~ IIIC. fVIII
l'IIIALIDAIJE< ALlEIWtA RmAçAo00 DOIl'OSlrIVO "" "
1EX'IO: VII e AJIRI'CtJ::Y.I! A.r ltECDTA8 AUnlUDM lY COMoCNÇA: PELO USO DOf , ~'.-;lJ1lSOSH/D~ D~DOMiNIo L
~~A.fUADm2lalJ1ÇÃOKAnlC4ç40cotmNUl~ODlS1't'Xl1DNOBT.UIMU!.l!~f..W,.,m: '
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EM:IilIDA.N':J.4

At.rrDR: OR. HÉLIO EOtTmOS
DlJII'OSmvONQVO" I I
rnsrosmvoOBlETIVADO: CAP. 111.ART. 131,1 I J.INc. (VII)
FlNALIDAOO: ALTERAR A REDAÇÃO 00 DISPOSmVO
iBXTO: flTr·~ DlnJtlllUlIt ~drUCAIt AS' MCElTA.S' AUFElUlMS POR INT1!RMtOlO DA (."(}81ttN(:.t ,.eLO lJ!«J I

UCfJ1t!Jm RiDlflCOS DAS &telAS HIDItOGRÀFlCAS ONDENÃO EXJ811REM AGtNClAS DEÁGUA OU DE BACIAS.
PAIlECER:RJ;-----------------------EMENOAN-:35
Al1lUR: RICARDO FERRAÇO E0t1TR.0S
[XIf'OIfm'O NOVO., r f
0lII'0IlTIV00lIlEIJVAOO: CAP.III. AJn'. IJ•• II.lNCo (VIlI
FINALIDADE: ALTERAR A REDAÇÁO 00 DlSPO!ntVO
TEX"lD: m ..A~~Il(/{If E An.lCAAAS MCElTAS AUFE/tIlJAS POR lNTERMtOlODA~"LO lJSO
UClI&fOS HiD~ DEt'lNDO UTAf COMH:1tNCIAS SEREM DELEGADAS ATlMm DE CONTRATOS DE GESTÃO
AGlM:lAsDK &tCLU, ONDE ELAS JIll!ltEMli EX1STfR:
PARECER:U

EMliNDAN": 36
AlJtCIt: RONALDO VA!CONCELLOS EotJ'TROS
lXIPOIrItVO NOVO 1( I
~OllJEI1VAIJ("C.... /lI.AllT.'·,.ffVllJ,LNe.r1J
PIHAl.II>o\I:IC AL1EIIAIl AllEl>'çAo00DISI'OSlI1VO
'I1iXtD: fII/·ARJl('~ DlSf'1JBUlR I nLXARASREC'DTASdUFlIUDAS POR lNTERMtOO DA COSRANÇ'A PEW USO DE. Me[·'}
HIDNcos!MS tJN:MSHIDROGRÃFlCASDNDE NJo E.\7S'l1RDIdGOCLfSOEACiuA OUDEBACIAS.
PAJU3CEK:R

_I<'''
AlJf'C*.: IÊROIO REli E fXJTR05
ooroomvollClV0111
DIIl'OmIVO 0IllllTIVAOO: C~.II.AJn'.I'I •• 1.1Ne. (VIII
f"lNAIJD.\DI: AL1iJlAR.A REDAÇÃO 00 DtSPOSrnvo
'IEX1O: l'1t-A~ DJST8J8lJ1116Al'I.JCfR AI' /UCEITAS,4UFERlDAS !OR INTZltNtNo DA~ PELO US
__1tI_ llDIMlO =.... COIIRltNctAs SRJlEJI DElEGAlMS "7lIAvU DE ctINIlUl'C/If DE c_.l
AG1M:tA6DIatClAl, ONHElAI "'EUMÂ EXImIf:'''••C'''U.
m.ENDAH': •
A1JIOR:FERNANDOCORlJJAEOOl'ROS
DlROOIl'lVONOVO li I •
0IIiP()SttIV0 OBJETlVADO: CAP.IIJ.AaT.IJI.I (1,lNC.1VI11
~: ALlERARA fl.EDAÇÃO OOIXJP05mVO
TIX'lO: .." .. GUDK:1A1f A AMI'C4JM~ A Dm7!UautCAO E A AJ'UC(çAo DAI MalTAS AUntulJM fIOlt INR~
"'~"WllSODE~HiD_
PAlllC:ER:AI

EMEN[),\N'":,"
AUTOR; REaIS CAVALCANTE Eot.nR01I
avosrnvONQVO'l1 I
O1lPO!mvo OBJrnVAOO: CAP.III. ART. lJJ. I Il,1NC. (VIIJ
FJNALIDADE: ALT.ERAR A REDAÇÃO 00OOroslnVO
'TEXl'O: Jl71 .. AIIU'CAJMlr. DI&nllWtlt« A1tJCIa' A MamesAUFPID.U l'fM tN7UJltoio IM~NlA"M
UCtJtIM)$ HIIMJCO« DAS &telASHlbltOGRÁncuONDE NÃo KX1STIUM AGtNc1.u DI&4C1Ar
PARECER.: U.

EMENDAN': ...
"t1I'OIt:ROO1I C"VALCAlITE EOO11IOS
.-xlmVONOVOl( I
lU'OImvoDllJl!l'lVAlX>. CAJ'. m.AllT. r'. f I I.me. (VIJJ
DIALIllADIl, ALTERAR" IEOAÇÃO !lO IlIS1'OS1T1VO
1IlXTl> m. '_A' • ..COMrANllA.....ntOIÇ.{o DOI _ ~ COM" aIMAA'ÇA nlD lISO DI!
~HIDIUCOI PELUACtNcLts OUCOMrANHIAS DEÁGll.U DOSUTAlJOfl
PARBCmt:U

~N'":41

A1JI'OR: R.OOALOO VASCONCELLOS EOUlROS
DlSP05rrtVONQVI)? I 1
DIIl'OSITIVO 0llJI!TlVAOO: C~.m...T. IJ.' IJ.lNCo (VIUI
1'IllA1.IDADll, ALTERAR" REDAÇÃO 00 IlISl'O!Imvo
TI!XI'O' nn.Nt.lCAJrOSMClJJt8OS#7NANCE_..SUEMBr..-oarnUSAc_«ÁClIADllDl4Iewo.
pAJmCER.; llE

EMENOAJtr' 42
AlIfOR: REGIS CAVALCANTE EOl1IlI.OS
DI!IPO!tnVO NOVo '11 I
ooPOlmvO!lMmVAOO, C~.II.AllT. PI.' 1.1Ne. (VI.q
~ALlERAR.AREDAÇÀODODlSPOSmVO
TEXTO: VI/I .. A1'tIctIl: os MeUIUOr FINANCEIROSA SEUJ/UrAS!ADaf ,EUSAGtNctuDKJlACLtt
.J\llECER;U

EJ,6tIDA rr: .u
AUTOR: ROOAlDO VASCONCELLOS EOUI'ROS
OISPQ5mvo NOVO '1( J
DISl'OOIIIVOOBJEIlVAOO, C~. PI.AJn'. PI.' 1.1Ne.11X1
FINALIDADE: ALl'ERAR A REDAçÁO 00 OISPOSmvo
1IlXTl>Ix• ......,....MO«J..""..,.A_NotatAç.lDDI!Ó/lG,jI1SDI!_H/~fl'W'IlOIOUQJ'UGr
PAUCER:,u

ENmtlDM\N"; ....
AUI'OR: OLYCON TEIUlA PJNTO E0l1TR05
.-oomvollClV011 I
~00JImVAOO: CAP.m•.urr. ('ulr.me. rlXl
f'INAUlo\DE:!UPRIMIR o 0l5l'05mvo
1IlXTl>
PARJICER;U

lIlIIHDr.\N":o&I
AlJ'[DI.: OLYCON'TERRAP!NTO EOUTROS
IllIl'OII"IlVOllClV0111
1lCIPOIl1'IV00IlJImVAOO: CAP.II.AllT.1310 • l~ lIfC, IXI
FlNAlJ[),ADE.;!lJPRIMIR o DlSPOSrnvo
1IlXTl>
PARBCIiJl;H

DENl)l"N-: .-
AUII*: RCtWJ'X) VAICCN:WDJ E0Ul'R0I
...-nvo1«lVO'r I
1lCIPOIl1'IV00IlJIãIVAOO: C~.III.AllT.I'.' I.JNC. (XIJ

~'~~~>u""~_ DO _ NACIONAL DIl_1II1»Ico& _ aQU.Ul

RACIO.V•.JMENTOSPREJz.v17lD.s: .\'ASAGUASDE DOMlNIO D.d (""ao. QUE POSS.J}.IAlINIMIZ.JR os EFEITOSDESEC.u EI.VUNDM;()E$
.4 QlIESEREFEbEo1.\'CISO.rPllIOOART liDA CONsrmnr;Jo. EMAJ'01OAOSESrAOOSe MuNtClrIOS:
PARECER. AS

ENENDA.N'"ô 47
AUTOR.: OUMPIO PnlE5 EcxrntO$
DISPOmlVoNQVO? ( I
DISPOStTIVO onnrnvADO: CAP. (1'(, ART. tJltlll,INC, IXII1
FtNAIJDADE: AI.1ERAR. A JtEDI,ÇÀO 00 Dt!lf05lTlVO
TEXTO: XlI·I'AJrf7ClrAlf. EM CONJlINTD COM AS AGtNCIA' DX &teIAS'. DA ELABORAç:.(O DE U1TJDtB "AJA, ,ualDLU A
APLIClç.lo ". lU:ClIlUOI FlNANCItt_ DA UM.lo UI 0IfIIAI E 'lal'1ÇO<l D' BGlJ1.A«aIç.lD« ClIIIII1C D'ÁQUA, Dl
ALOCAç.lD.DlnlIB/llÇÁOD• .lCUA. ED'COI'IfIIDLI DA i'OW1Ç.lO HIDIIlCA;
PAMCER: AI

EMENDAw, '*'
A.trrOR,; RIcARDO f1l:RRAçQ EOtn'ROS
DISPOSmvO NOVO 'I I 1
DISPOsmvOOBJETIVADQ; CAP. [11. ART. rJI.III.INC.1XIIJT
FINALIDADE. ALTERltRA REDAÇÃO DOOlSrosmvo

r,J:1.r:;:~Jõ~-:INJ1!ASCONDIWESDEOPERAÇÃO DERESERVATÓJUcm PORAGENT1!S I'ÚlIUCOS E I'R/VADO$. DE FOItMA

BACIA HlDRf1GRA::~~==R:~:eRJ:,~ DE ~!,~NJODA llNTÁO. CONFORME EST.AllElEC/DO MJ.rLAJwJ l
PARECER AS ... ......U.Z4\oo'10.

I ~iENDA N" ~ú

AtrTOR V:RGILIO O1J!MARAES EOITiROS
Dl!lPOfiIT1VO NOVO'1 I J
DISPOSITIVO oanmvAno: CAP.I1J, ART. (3lt II l, INc. IXJllJ
PINALlDAllE. ALTERAR A REDAÇAo 00 D1!POSmvo
TEXTO XII/, - PROl'Olt AO CONIKI.HO NAClONAL D~MCUMOS HIDRlCOS A DEFINIÇÃO DAS CONDlçõn DE OHMC40
RESERVA1VlUM POR At;ENTD Pú6l/Cf).f II'ifIVADOS. DE 1'O/tMA. A GARANT1RO uso MUI.T1l'lO 00fRECU1troSHiD~,
~~~7::~:"A UNUO. CONF01tM8 ~fTAIUI.n:/DO NO 'I.ANO DE SACIA HIDROGRÁFICA E E,YEItCER A RES'~Cr

PARECERJlE

~!lAENDA N' ~I

AUfOR !~OClhK:[O DE OLIVBIRA
DrsPOsrrrvo NOVO 1(5 I
DI5J'Osrnvo OBJETIVADO: CAP. til. ART. 1]1•• (1,1Ne. (XVIII
FINALIDADE. ACRESCENTAR: OISPCY.!mvo

r:;oDOS~é:=~'lJ/:u~ARllCUU.cJ.O COM 0$ ESTADOS. D/mITO F8DUAI. • JlUNlcJ1IOS. o nANtJAMENTC

PARECER: AS

P.MENOAW S:Z
AiJTOR: P....ULODELGADOEOU'rn:os
DlSPOsmvONOVD'I/5)
DlSPOStnVOOBJETIVADo: CAP. tIl, AllT. 131,' 11. INC. tXVlIl
FINALIDADE, ACRESCENTAR. DlsPQSmvo
-mcro,. XVII ~ 1'It!'l'OR AO CONSELHO NACIONAL DE UClJlfSO& HIDMCfJ,f NOaIA8 ",UM IJf7UMDlTA
~::S~~~UZAÇotO.CONT1tOuEAVALlAçio DM INmlUMEN1'fJ8 DA. toLh7C1 IbtClONAL DKUCU1t.JO!IlIJM1COS:

J!MENDAN": 53
At1J'DR:PAULODELOAOOBOlJ'l'ROS
DC5I'05mvo NOVO?r J
DIII'O!mvoOBJEllVADO;CAP.III....T. 1>1.' IXVlIlJ.INe.11I1
FINALIDADIi ACRESCENTAR DlSPQSmvo
lEXTO: .\'Y1H • PllESfAR AJ'OIO TECN1CO•..tf»..I1NlSTRAfIm EFlNANCFJRO A/JCONSElJIO ,VACIONAL DERECl.'RSOSHfDRlCOS;
PARECER:Al

PJ.mNDAN'": !J.,I
A1JIOR: PAULO DEWADO EotJT.R05
IJIIPOSmvoNOVQ' I S J
OI!I'OOIl1VOOBJEIIVAOO, C~.III. ART. I'•• II.INC.IXJXI
FJNALlDADE: ACRESCEm'AR. DISPOSITIVO
tEXro: XIX· IN.f'aUlR os I!XHDIENrES I'ROJIE:N1ENTES DOS CON:rE{.ll(JS E'SrAJJClAlS DE /!E(.·URSOS eloRlcos E DCS
COIIIl'b D8 &letA HIDltOGIlÁFlCA:
PARECa:1tE

EMENOAN" !3-2
AUTOR.: PAtn.ODElGADO EOtrrR05
DlSPOSmvO NOVO 71 S J
omrosmvo OB.l:EITVADo CAP. fll. ART. 131. f 11. INC.lXXl
FINAL1DADE: ACRESCENTAR. DISPOSiTIVO
1'EX1'O: XX.. ELAIKMAIl 'EU'RlKUUMA DH 1lfABALHO E RESI'ECT7VA PRO/'O.!iT.t. ORÇAMENTÁRIA ANUAL, E SUBME:rt.r.M À.
ANOVAç.lo DOCONHl.HO NACIONAL DERECURSOSHIDRlC'OS.
PARBCEll:RJ;

RMENOAN": S5
AUI'OR.: RlCAMOFERAAÇO E0lJrR05
Il!!l'OSmvo NOVO" I

~'~·u~'.~~:~.!~1..'~~'.l1~~ge.1I {\
TEXTO: J r 1'..t.IA FINS DO DI!t1'O.tTO NO INCISO XlII OES'TE ARTIGO. A DEFINIÇÃO DAS CONDlCÕES DE OPERAÇÃO Dl!
UU."AnMIoLf DL AHOVBlTAMENlV HIDIWEúmco. INTEGRADO$ AO SISTEMA INl'ElU.1GADO BRASILE/M. ~'ERA
EntV.4DA co",OSCOJtlftS DAS lJAelAS INTERESSADAS E COM o OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA El.trIuCO-lJNS.,
PAJmCER:U

iil.IENDA.N": Si
Al1l"OR: FERNANDO CORUJA EOUlROS
lXJPO!;mvoNov01 I I
llaPOSrtlVOOIlJlmVAOO, C~.II. ART.I'I.II'I.INe.11
F1NAUDADE: ALTERAR A. REDAÇÁQ 00 DISPOSITIVO
l1!XIO: ,r".u.t nN6lHJ D/S1'06TONO INCISO Xlii DBTBAR17aO,A DEFINlÇÃ.OSERÁ EMAR17CUUç40COU osCOMITts
• &4.ClA /N1Z1tESSA0DS, AS CONDIç(iES DE OPERAÇÃO DE RESERVA roR/OS DE tll'ROl/ElTAMENTO HlDRELiTRJc:O.
iNmCIlADO AO SlnDIA INtrIU./GADO 4RASlLElRO, QUE SERÁ TAMBEM EFETUADA EM AJt77CtlUc{O COM o O!'ER.4{)(JR
NACIONAL DOSI&nMA KÚT1U(:O. ONS.
"AIJ3CEIl:U

EMIl:NDA N": S7
AlIIOIt: SARAlVAFELIPE EOUTR05
Il!II'lJtIrtlVOllClVOlll
a.oomvoOBJEllVAOO, CAP.1I'.AJn'.(". f 11.lNC.ll
FINA1JOIúlE: AL1ERAR.A REDAÇÁQ 00 D!SPOSmvo
1mctO: J:- IAM OS FIN5 00 DlS1OSTO NO INCISO .\1TI DESTE .Umoo• .! DUTh1CJo D.U ca.vmct'r.:; DE OPOAÇ..fo íJe
UlD:Yd1ÓJlOS DE AP/tO"fITAMENTO HIDROELETR!CO. lNTEOlWXJS.-lU SJ~TEMA I~TERllG..wo /iR.-lliLElRO. suA EFEnfAtJA, l.\f

&l17Cuuç.Jo COM o OPElWXJR NACIONAL 00 S/STDIA ELÉI'Rlco - ONS E COM APROVAÇJO DO rONS€UIO NACIONAL
llECURSQSHJDRICOS.
PAR,ECER:U

EMIDIDAN'": 51
A1!l'OIL PEDID EUOâIIo E0UT1t0!I
OlSPOSmvO NOVO' I S I
OOP06IIIVOOBJEllVAOO CAP.11lo AJn'·"U~ INc.I J
FINALIDADE: ACRESCENTAR DisPOSITIVO
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EMENOAN-: !l-l
AIJTOR: PEDRO EUGOOo eOUTROS
Ofsrosmvo NOVO "1 5 J
DISl'OStTNOOllJlITIVAOOc cAl'. M.AllT.I"I, 111, INC.II
FINALIDADE. ACRESCENTAR DISrosmvO
TEXTO ART. lJ'A. (} CONSELHO NACIONAL DE I1KCl11fSOS HID/tlCO& • CNlUl. t Ao INSTÀNCIA AOAfINISTltATlVA
AU1'OJUDADE PARA. ANUlAR ouUFO.lUlARDECCJÓa DA ANA.
PARECER:U

EMENDA N" Slo2
AU1'OR: PEDRO Euoáoo EotrrROS
DlSro5mvO NOVO" l s t
DlSPOSmvOOBJETIVADQ' CAP. M,ART.I15I.1 [UI.INC.II
FINALIDADE: ACRJ!!CENfAR OIsPOSmvo
TEXID' PAMGMFO úNIco. NO I!EGULAUINro f1UYf.fTO NO ARf. J' DA I'RESENTf:. SERÃO ESTABELECIDOS F(
HAZOS E COJlfETtNc1A I'AItAA.I'IfESENrA{:Á.OAOCNItHDEUCURSO CONT1tÃAS DEC/S()ESDAANA.
PARECER.:U

EMENDAN"" "
AlIl'OIt !ffiOIS CAVALCANTE EOUTROS
{)I!PQ!mvoNOVO 7(S I
DISPrnlITrVOOBJJmVAIX> CAPo m,4JlT. (31.1 (.JJ,lNC.11
RNAUDAOO; ACRESCENTAR. D[S{'Q!;mvo
lEXTO, I J.A. OfCltAÇÃO DOS ItUElwAromM D8J.T relf DEU611lADO PELOS AGENTES DAS BACIAS HIDROGRÁFICA
00110 C.'OMrrt.s DE lrACLf.ASSOCJAçbrsDE lJ:fUÁlUO&COMANutNclA DOS ÓRGÃDS GESTORES ESTA./JU..uS.
PAAECER:R.E

EMENDAN'": "
""""" Cl.IlIolI!lllINOCOELHO EOOIRDS
DlJPOImVONOVO' (SI
DItl'OSlllVOOOJETlVAlX>. CAl'.11\."". \1~1 \11,l!lC I1
mlALIDADe: ACRE!CENTAR. DISPOemvo
'ffiXl'O; I J. I'AM M Fim DO DI11O&1'O NO INCISO 11 DUIr AmGO. AS OurolfOAS DE DIREITO DE USO, INCLlJj
Otn'OJtGA$' JlJtEYEN71VAS, QVI' ac6DDI li "" (DU1'0.c~ lU VAz.40 ",ÉDlA DE LONGO rEmoDO DO CURSO s;
so roDEMo .'iE/fAUTO/UZADASnLA ANA 14MA,.wVAç4() F01lMAl DO 1tE~'I'E'T1VO COM/Ti DE BACIA OU. NA Ai
Dum.DOt'NM.
PARECER.RE

EMENOAN-: Il
AUTOR: lNOCt:Nc:IO DE OLIVEIRA
DISPlY.lITIVO NOVO "151
DI"""'mvoolllBllVADO CA'.IUJ,AllT.I'AJ.IIJ.INC.11
FINALIDADE. ACRESCnm'AJl D1!po.\mVo
ll!Xln ART. 'A Art UM ANO A,trQr 1n1KA. o etlG'O. o 6X-lJlnCENn DA ANA N.tO fODeRÀ REPRESENTA/t QC,
n:mM OUINTEIt8SSEH1W'I1"8A AOtNcu
PARECER RI

EMENDA N" 'Z
AlIlDll: RlCAlUXl FEIlRAÇO EOOIRDS
c.oMnVONOVO'l1 J

~ll!lJBIIVAlX>CA1'·II\.""·!'I.III~II'lC.11
~AL11!IIARARBIW;.IoOOlllSl'06rIlVO
TEXTO: 11-0Dluro~DENrr1M Al« sUÁ EfCOLHIDO 'ELO ,MSlDENTEDA IfVU&tCA D8N'f'U OI MDlMOS DA
INa1'DMA COLrGl'AA4. E1M'Zf17lJONA. FlJ!tICAo 1'011 QUATllOANiAf.
PARSCER:AI

BI.Cl!HIJA"'''AUlQR, al!cHsCAVAll:.ANrBEDUmQ/I
.-xmvoNOVOI( J
IlIIl'DIll1\'OOOJETlVAlX> CAl'.llJ,AllT.1<~ 111.1IlC 1i
l'IKAJJDAlJI!:AL1EIlAJlARmAÇÃO00 """",,,rIlVO
TEXTO: AAT. r A..wt U&4 D/D;;I!M rtM UMA D/REroIUA COLEGIADA, COII1'OtrTA D6 ClNCO MDtUlM, T.SCOLHID06 DE
.- lISTA" OITO 1NDIClçW.rAnOI'ADAINr.o COfiULHO NAalJNAL DIl ue:tI1IrOIIlIl_ COM_"'"NÃD
ctJINC1D1lN1U DIl fIIU"'" ..-. ADIIlT11M UJIA úMCI RIlCONDuÇÃO C'''''UClI7W''' Il coorAJÚ COM UJIA
~
P~U

J!MINi)A.N': Q.l
AUJ'OR: RSoflCAVALCANTE Eoumos
llWOIIIllVO NOVO I I I
lllJI'OStTNooonmvAlX>CU'·II1.AllT·IJI.IIJI.1NC II
FlHALIDAJJE: AL'JERAR./t. REDAÇÃO DO DISPOSITIVO
TEXTO: I ro I'ftmDENn D.4.lfENlBUCA ESCOl.HEM ()$ CINCO MDlBltO.f DA.. DIurom COLIOlAlM & DlfUDSS. SIlI
1JII/IlTOlI_IJIlNn,INIVT1DOl«nJNÇÀO_fluAIlWANOSOUnr.tJ1'IIAZO(llIIlJlDt',UDIlUUM.fNDA.m
PoWlCEltAl

m..NDAN-:64
AUlQR, 0l.JM0I0 l'lIlBS EOUTR.OO
IlIII'OIImvoNOVOll1
.-xmvooonmvAlX>.CU'.II1.AllT.1'J.fI I,INC.I1
~St..Il"RD.mt.oor.srosmvo

1iXIQ,
PAIlSCER:JlI

aENDAN": "
AUlQR, lNOctNcJo DEOUVBIIlA
!D'OOlJJVONDVDII I

=~~~~DI:M.':Ii:"11
Tl!XJ'(>.I r lIIlM lItIUIbo DO f2UIl~III A LIllI'llNAL Il A LIll DIlI__AJlIflMnzuw... 81lM ctlllA DA
I'UDA DO MANAlIV A I~YÁHCIA. fOtI flUALf2UIl~ UM DO/l DIIIlQIlNTD IM Al1U. DO/lIJllYllM8 Il PfIDImç(1a
=::U~lNCl.fJf1lIKJ.UDtrUAQUaUSOCUltHIJlDITO DA& I'Of.irtcA,fNnNfAUIKUO.unM:KUJf

PAUCER:AS

~H'''
AUlQR,_AFlllJI'BEOUIIlDOl
lllIPOIIIlVO NOVO I r I
lllIPOIIIlVOO8lImVAOO CAP. IIIJ,AllT. 1'1. I II, 1NC.1)
PlNAlJDADI!: st1PltlJ"QI,O OlSi'OSlTIVo
TI!XJ'(>.

PAKIlC2R:JU:

B8GlAN':ft
...""., lNOctNcJo DE 0lJVEIIA
~NOVOIII

1lIIPOIIllV0000000000AlX>.CAP.IIIJ,AllT.I'~1I~INC II
FtNAJ.JI:WJI:ALTliRARA~DODl5POMT1VO
1iXIQ, AM. r A" DlM<J_ 1M ANA t ITAWO o llXZIICicto DIl f2lI.'LIlUU 0lmlA AI7I1AIIlt'-"1.
llJmIAWAI.. S11/DICAl. 0UbIlDiR/lCÃO 1'OI1T1<:tHAMtIJ.úJA._'"ADIl_U /IOUYU COMI'A17I11UAlDIl"MMÁ_r-AS

EMENDAM-' "
AtmJR: ROOISCAVAJ..CANTEEotrrROS
DI!l'OSmvo NOVO' ( I
IJlSI'OOITIVO 0IlJCIlVAlX>. CAl'. IIllJ,AP.T. IIJU I~ INC. JII1
FtNALIOADE:sllt'ltIMlROD«SPOSmvo
mm>
PAlIlCBIt RI:

EMENDAN-~ A-I
A~REotSCAVM.CANrEEOU1'ROS
OISroSmvONQVO 7 [ J
IllJJ'OSll1VO 0IlJlITIVAJX> CU'.IIIJ,AllT.I'I. fI'I.INC.11
FlNALIDADE. SUPRlMIR ODIsrosmvo=PARECER; RI:

EMENDA l'r: Q.2
AtJTOR: I$GISCAVALCANrE EOUrROS
DISJ'OSITIVO NOVO? { I
D1Sl'OSrnvo oBJEl'tVAJ){J. CM. M. ARr.112f.II'I. INC.II
FtNALIDMJE,. sUPRIM1R.UDtsrosmvo
n;xro.
PARECER,; AS

EME:NOAN"- "
AUTOR; fNOCOCID DE OLIVEIRA
DI!P05mvO NOVO 1 ( J
D1SPOSmvOOBJE11VAOO' CAJ".IIIJ.AIlT.l'I.1111.lNC IJ
FrnALIDADB: SUPRIMlR.ODlsrosmvo
TEXI'Oc
PARECER; AS

EMENDA N": 7t
AUTOR: REGIS CAVALCANrn EOUTROS
DJSPOSmVOHOV01{ J
D1Sl'OStTND 0BJllJlVAlX>. CAl'. f'I.AllT. f'1, I M.INC.I'I
FINALIDADE; 'M.1'EltJoJl ÁR.EOAçJ..O OODlSPOSInVO
1'EXTO: 11. F.Wf1NAIl. EDECIDIR SOBRE PEDIDO DE OUTORGA DO DlIWTO DE uso DEREC('RSOSHiDlUCOs. OBSERJ'ADO o AR
DAW1r94JJ.DEI991.
PARECER.: ,AS

EMENDAN-' 11
At.rrOR: vm.o1rJo 0UIMARÁê5 11:~oe:
DISPOSITIVO NOVO' [ J
lll!lPOSrnvo DBJmVAOO CAP, IIIJ,AllT.ll1.11 ~ INC (IV]
FINALIDADE; ALTERAR.A R.EDAÇÃO 00OISPOSmvo
TEXTO·IV.CUJlHlIl6FAnRct1lOtfJIlASNOlUI.4SHlA.17VA.fA0&1STEMII.!«ClONALDKGntENCIAJIlNTOtJ8/tZCU.
niD1t1cos CONFOItAaDZUlJE/U.cloDOCiJNSKUlO NACIONA.L DEUCUR.fOSHiDRlCDS.
PARECER:n

a.cemAN'": 72
AUIlJI" VIIlQI1Jo otJJIdAJlAE& EDUmQ/I
Dl5POSmvONQVO" ( 1
""""rnvOOOJlmVAlX>. CAl'. JII1."". 1l1.1 I~ INC. M
FINALIDADE: ALmARA RmAçAoOOorsrosrnvo
TEXtO: v. JCCAM~• BJlmlt PAHa'1t "'l'tam» CONCLUS1VD SOBE HDlDO DE Oln'OJtCA. DO DlUlTO IM tIS(,
REClJ1tSO« H/IJIUCO(l, ,AltA. Al'UCMç.to DO CONULJ/O NACIONAL D6 It/!ClJ1fSOS BiDtucos. NA lNIIXlS"dNcL
AGlNctA. DE&teu
PARIlCBI< RI:

EMElIDAN-: 7J
Atn'OIt lttOIS CAVALCANTE E0llIR0II
OlIPOSmvoNO'lOll1
1lIIPOBlIW00000000AIX>.CAP.IIIJ,AllT.ll1oI1 \ 2IlC.1V]
FINALIDADE; ALTERAR. AJtEDAçAo OODl5POSlJlVO

rEXTO V. EXAMINAR E DECIDIR SOBRE o I'ElJIDO DE Otn'ORr".( DO DIREITO DE USO DOS RECURSOS H/DR/CUS EM COJt1'tJS
D'ÃClJA DE DOM/mo FEDERAL E nSCAUZAlt AS OUTOIrGAS EMmDAS PELOS ORGÁOS RESl"ONSÁVEIS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDEruL QUE RECEBEREM ESTA DELEGACÃO.
PAREetR. AS

EMENOAN'" 7.$
AUTOR REG1SCAVALCANTEEOUI'1lO5
DISrosrnvO NOVO" f )
DISPOSITIVO OBJEnVADO CAP. [111. ART.l7J.III.INC.IVOI
FÜ'lALIDADE. ALTERARA REDAÇÃO 00 DlSPOsmVQ
TEXTO'. VII. ARRECtDAIP. DISTRIBUIR E Al'UctR RECEITAS AUFEIUDAS POR INTEIfMÉD/lJ DA COllRANÇA fEW uso DE
RECURSOS HiDRlCJJS. EMCOMUMAC.'OlWO. EM CWA. REGiÃO. coM AS RESfEcnVAS A(JiNClAS DEÁGUAS ou De &4ClAS:
PAREcER. Ri:

EMENDA!'?' 75
AlJtOR: PEDRO EUOOOO EotrlROS
Pl.5P05mvo NOVO" I 1
D1SPOSrnvOOBJE11VADO' CAP.IDI.A.RT. fll.11 I.INC. f J
fINALIDADE. SUPRIMIR o DISPOsrrrvo
TEXTIl'
PARECER.RE

EMENJ)AW 75-1
AUTOR, PEDRO EUGOOO EOlJTR.OS
orsPOSITIVoNOvo" r J
DrSPOSmvooB.lET1VAOO CM. M. ART. UIl.lll.1NC.11
fINALIDADE. SlSPR.IMm.oo\'5rosmvo
11!XTO
PARECER. RI:

EMENOAN"- l'
AUTOR. SARAIVA FELIPE EOlJTROS
DtsPO!imvo NOVO 7 f J
Dlsrosmvo08JETIVADO CM.lul.AAT. tll.lI I.INC. M
FmALIDADE. ALTERAR. A REDAÇÃO 00 DJsrosmvo
TEXTO~ v -DEClDlI1AD REFElfENDlJJlDA Dlut'OJUA COLEGIADA dSQuuroaDE URGi.NcIAItEL1llYA.SA.r~
D.4 DIJrETOIUA <:OUGIADA:
PARECERAS

El.lENDAN"- 1"1
AlJTOR.: SERGIO NOVAIS E OUfROS
DlSPOsmvONQVO' f 1
O!SI'OStTNÔç>BJmVAOO, CAl'.IIIJ,.urr.II~f IJ.INC lU]
FlNALIDAOE. Sf.TPRDd1Ro DISPOSITIVO=PARECER.. AI

EMENOAN-- "
AtrroR, INOCt:NclO OOotl.VEIRA
Ol!POSmvONQVO'1 J
OlSPOSmvOOBJETlVAOO; CAP. fUJ. ART. 111. f I I. lHe. (VII]
fINALIDADE. A1.lERAR.A RIDN;ÁOOODISlOSmvo= YlI. NOMIlAJI. RIljllIISIT.,.1l1IJltJNUü _1'1_1'fItM<NDO t1f ClJlOOf llJI ctJfII#tD 1l .... 1'UiÇiJa"
CONFL/NCA:
PARECER,AS

EMENDAN": 7f
AutOR: JU)NALDQ VASCONCEfJ.OS Eounu:>s
Ol'OSrnvoNOvo, (S1
lllS'OllmVOoonmvAJ» (!Al'.I2j..urr.I' ~ I1 ~ IHC II
FINAI..lDADE; ACRESCENTAR. DISPOStTlVO=,AI/.II:a.<m úNIco. A /llDCUI/ADOIfIADo<""''''''' &mIC/Do< J'Oi! UIoI /llDCU>AIXJO I<'H_ HrMIlADO/IlL< lJi/fE1rJIIIA
cor.mw:wEI'IlII::UUUE.j,j.u>WCAClAGllIALDo<UNIÃO'.....FlNSDIlGillEHTA(ÃO~AlllMl1/m./OTticIi1C"

_P/l.RlCER:JU:
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/1

EMIlNDAN": •
Al1J'OR: SARAIVA FEUPltE'ôtn'RbS
O1lPOSmvO NoVO" f 1
"""'l1lVOO9JEflVADo:> C~.IIII).AIlT.IIII.III. INC.II
FINALIDADE: AL1'ERA1lA REDAçAo 00OlsrosmvO

=/~,J1ê/I'Ú~~~:::r::1g::~~:,i;.°::~~iJ~~~~,::U::cJg::8J~':~~~~:::
EXE/tCIDAS.
PARECER, RE

EMENOAN": ..
AUl'OR: RONAlDO VA,';CQNCF.LL05 E OU'TR.OS
DI5P05mvO NOVO" ( I
Dt5PO!StnVOOBJETlVADO:CItP.1UI1.AJlT. 1111,1 1.J1. lNC. I I
FINALIDADE: ALTERAR AREDAÇÃO DO OISPOSrnvO
1EXrO: I J.,f DIItI1tMlA DA ANA. Nlo trNJEltÀ. DIII'OIt S06ItE A ALTEItAÇÀO DE (ll1ANl11'A~ E A DISl7tl6tJIÇ/.O lU'
FCHIf DEN17tO DA EUlfUTUItA ORGANIZACIONAL DA AUTA-aUlA. OIUEIfIlAOOÇ osNIVI!iS HIWIfQUIctJ.f. 0& VALORES' 1JI.
UTlUtlcnÇÁO CO/UfESPONDlN7E E 0$ RESf«C11KJ$ ClJSTOSGLOlJAlS.
PARECER: RE

EMmIDAN": II
AUTOR, sERmo REIS ~ OUI'ROS
DISPOSrrtVONQVO 7 ( I
[){5roSCTIVO08JETTVAOO: CAI'. fCVf. ART. (1"1.1 (l,lNC (tIl
FINALIDADE, ALTERARA RlIDAÇÃO 00 DtSPOSITIVO
TEXTO 11 • os ItECUltSQS DEIUVADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO CELEIlUOOS CO" AS AGtNclAS DE ÃGUA E AaurU
Ul.A.l1H'JSÂ COlJlANÇ,( fELO USO DOS RECURSOS niDIUCO&ONOENÃO EXIS'Il/lEMAGtNclASD6ÁCUA.
PARECER. RE

EMENOA.W 13
AUTOR: RiCARDO Io"ERR.AÇO li OtrrR05
OISpO!mlVO NOVO '11 I
OISPOSrnvOt'lBJETIVAtlO' CAJ'. (1V).AJlT.1141.11 I.INC.(III
FINALIDADE, ALTERAR A REDAÇÃO DO OISPOSITIVO
iEXI'O~ 11· O.f UCUMOS MUT1110S Á (.'OBlUNÇA 'ELO uso DOS RECURSO& HID/UCO.f lM& lIA.CJAS HID1WGMFlCAS ONl
NAo IlXImUM ACtNclAsDKÁGUA.
PARBCER;U

EMaIDAW' ...
Al.rrOR: 00, HELIO EOUTROS
DISPOSITIVO NOVO'l r J
OIsrosITIVOO8JE!1VADo:> C~.llVJ.ART.I"IoIII. INC 1111
FlNAUDA!JE;-ALTERAR A. REDAÇÃO 00 DISPOSmvO
lEXl'O: 11 ~ os UCUltSOS MLATlVlJS li COu.tfolÇ4 PEto lJJO DOS IlECU1tMJl HllMU.'OS NAS &tCt.4I' HIDItOO&tF1Cf& ONI
NÃoDarnUJIAGtNcwDKÂr.·UA ouDE lUCiA.
PAKECER:U

EI.<El/DAN' ..
AlITOR: RONALDO VAJ;(;ONCEUO!i E OUTROS
DlSPOSmVo NOVO 'I t I
OIsrosITIVO 09JEflVAOO C~.llVJ.AIlT'I",.J1 ~ JNC. /DI
FINALIDADE: ALtERAR A. REDAÇ,i,o 00 D1SPOSmvo
1'EXIO: 11 .. (];f; ItECII1rSOS IfELATlf"OSÂ COllMNÇA rEto moDOS UCUIttlJ..t H/MlCOfl NAS &4(:1.48 HIDIlOCJltÁnCA& ON
NÃO EXImUMAGINr:LuDKÂGlIA OUDE &CelA.
PARECER.:U

EMENDA"'" "
AUTOR: RÊ0l5CAVALCANfE EOUI'1lOS
DlSPOSmvo NOVO'! I J
o""",mvoOOJlITlVADo:> C~. /1Vl. ART. I". 111. INC.111I
~ALmwtAREDAÇ""IXlDl5l'05lTlVO
TEXIl> 11·'"ucuuaruum'OOÀ COM<NÇA NiLO __ IaCIJAtOOH/D8lCOIlNAS &<CLURIDItOCJIIÀI'lCAScx.
NÁDDaITIUJIAOIM;ur"&lC1Al
PAl.SCER:JtI

a.mNDA~ 17
AUI'OR: VllWtuo OUIMARJ.ESEOU'IROS
D!IPOSrnvaNOVQ? ( I
DI!P051TIVO OOJ'ET(VADO: CAP. (.4"AAT. (1.4 I.f IIIJ.INC. (1 t
fINAI.IDADE: ALTERAR. ARElMÇAo 00 DlJl'O!lTtVO
1'EXrO: 11 • OS m'UMOS REI,..lnJOS .~ COIJLlNÇ'" PEW l!W DOS ltECURl;OS HiDRlCOS NAS SACIAS ONDE .VJo F..U!mREM
tfGtNCfASDE&fClAS.
PAaECER:kI.

a.ENDAN":.
AmoR: DR.Ht:lJo EOUllWS
DIIPOSmvONOV071 J
Dl8P05mVOOBJ'ETlVADO:CAP. lIVJ.ART. 11"1.1 I l,lNCo 111I1
FlNALIDADE: ALiEltAR 1\ REDAÇÃO DOD1~lAmvo
1EXJO; //1 .. lAf JtZClJXSOS I'ItOIlENJENTES DE CfJMIIN1m. AL"OItJ)(JS ou CONT'lLfTf)$ CEU/J4fDfM COM EN11DADES.
~: ou EMMDAS NAaONAIS OU 1N1Z1WJtCIONAIS E os ttECU1l5OS REPASSADOS PEUS AGtNaAS DE ÀCUAS E

PARECER: RIt

EMENDA~ "
A.UTOR: RONI\lJ)(} VASCONCEJ..LO!; E OIITROS
DISPOStTIVO NOVO '! I S 1
OISPOSmvo OBJETIVAOO' cU.(WJ. ART. 11"',1 I I. me. UUAI
ANALIOAOO: AJ:.RE!lCENTAR.D1SPOSmvo
TEXTO: I[[A. UCfJUOS urA&tADO&' HLiSAGtNc1Aa MÁGUA. ouDE &teiAS:
PARECER:RJ:

EMENDAN"; ,.
A.l1lOR: REGIS CAVALCANTE E OUTROS
D1SPQ5mvoNOVO'! Is I
OISP05fTlVOOBJETIVAOl): CAP.IIVJ.AItT. U""III.INC. (UIAI
FINAl.JDADt. ACAaCEJI/TAR Df5JIamIVO
TEXTO: UfA,. UCU1fSO.f IU"PA.f&.tDOS PELASAGtNclAS DE MeIA:
PARECEltU

EMHNOA~ 'I
A.UTOR; CiLYCONlERRA PINTO EOUTROS
DT5~mvONOv01 ( I
DTSP05mVOOBJEllVADO; CAP.IIVI.AJlT.IUI,III,lNC.IV111
FINALIDADE: AL'IERAR A REDAÇ}.o 00 DISPOSmvo
TEX1'O: nl .. o N!ODuro IfLJut.TANf'K DA AUl'CADACío DK' MtJt.TAS At1.ICAlJAS EM DICOlllftNclA DE A(..'Oa DE
RSC4L1Z4ç40DEQUETJt4TANOIAM114'ES,lM UI lrUJJ,DE 1"1:

~ARECE1l;U

EJ.cl!NDAN'":f:Z
AtJTOSt OLYCON TERRA POO'O ~ OUTR.OS
DlIPOfUTIVO NOVO" ( J
DllPOSmVOQBJETIVAOQ: CAP. f[VJ.ART.(I"!.III.INC.(XI
F1NALIDADE:.5llPRJMlRODJ~O
1BXIl>.
PAItSCER:,u

~AN":'3
AUroR VOl.GtLlo01JlMARÃEfl EOUl'ROS
DUIPOSITIVONOVO? (S 1
DlSl'O!IITIVOoenmvADo:> C~.IIVj,AIlT.I".III.IHC.IXlI
FlNALlDAOE: ACRmeENTARDlSl'OSmVO
TEXt'Q XI <o OIUCU1tSO UI'AlSltlKM' Hl.ASAGtNcrAS DK IACIA.f.
PAJmCEJt:U

a.mNDAN": M
~MORI!IRAFERJUlIllAEDIIIIIlJII
IJUPl)IlII1/l)HOYO"").
CCIPOI/I1VIlOBlEllVAlnCAP_IlVJ,ART.II'l.IIII\.JNC.11
~AoCIIlICm<l'AIlDlllOllTlVO

"1EXTO~ 'AltÁllIlAFO i'JNJ;,......A AM4 REJlA.vofARÁ o EQUIYAlENTE A 91..1" (NDVENTA E DOIS E MEIO POR CENTO) DO!'
IlECVIUOS A.RRECADAJ)OS EM GtDA BACLt NOS R:1lMO& DO INCISO [[ DESnARl1GO rARA A RESrEcrTVA AGiNCIA
PARBCER:Rt

EM!NDA.~"
AUTCHt OR, HELIo EOlITROS
OlsrosmvoNOVO'! I 1
D!Sl'05ITIVOO9JEflVADo:> =.IIVj,ART.llSl. 111. INC.II
FINALIDADE: AL1ERARA REDAÇÃO 00 DtsPosrnvo
'rnXI'O: ..t.tt l$. A.f RECEITAS PIfOVENIENTES DA COLJR.41YCA rELO uso DE RECURSOS HÍDRlCog ""AS 8ACIA~
HllMOGltÁncu OND« NÃo mmltEJl AGtNcLu DE ÁGUA OU DK SACIA. SEtlÃO MANTIDOS Ã. DlSrtJ..f/ÇÃO DA ANA. NI
CONTA UNICA. DQGOYlRNO FEDERAL. ENQUANTO NÃo FOREM DESTlNAlMS PARA AS RESPECTIVAS PROGRAMAÇOES.
PARECElLRI.

EtoENOAN-: "
AtITOSt RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS
DtsPOSmvo NOVO' I I
D!srosmVOOBJE11VAOO: cAJI. ("1. ART. fUI. 1, I.INC. { I
FINALIDADE;'AL1ERAR A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO

I'EXTO .UH: 15 ,L'lRlX:F.lT.I."·PR(WESlf.'.\TES V.I UJBR.t\'ÇA rELU' 'so Dé R1.nR.w,tjf(JVRlCUS.\AS IW.:1.tS H/lJH.VGR.IJo/l"I.\()\1
\,W E.'ü~71lt.E.lt .luf.:W:I.v'; Df: .l(in Oi' DIi lIAC(.t SI!JÚO .U.L\71/XJ,\'.1 /)/SJ'()~(".f() LU.tU \,I t·(}\r.~ r \IC.1 DO (;()IF.R.\
Jo"EDEIW.. Hqr:L\(O,\:-(OFORLI(fJDn.UWSPAJU,.fSRESPECrWISPR(JGR.l.\L.frÔE!.:
PARECER AS

~MEIIOAN' .7-----------------------------
AUTOR- REGI5 CAVALCAN!'E EOUTR05
DlsPOSmvo NOVO "1 I
DI5PCl'1mvOt)BJETlVADO, CAP.IIVJ, ART.II~1.111.Ir-lC.11
FINALIDADE. ALlERAR A KEDA(,;ÃO DI) DlsPOSmvo
rnXTa: ART. IJ. os RECUR30S F1NANt..'E11WS P1lOYENIENTES DA COJJRANÇA DI! EMOl.UMENTOS ADMINIS17lA.TlVl
UFE1IENTES Ã. EMIS$ÃlJ DAS OllTORGAS,'iEMO CONSIDERADO.", RECEITAS DA. ANA,
PARECER, AS

I::MENDAH" 'JI
AUTOR; V[R(JIUO G1JTMARÃES EOUTROS
DlsPOSmvoNOVO"11
DlS~mvooanmvI\JX"CAP.IIV1,ART·IISl.1 I I. lNC. I1
FlNALlDADE: ALTERAR. A REDAt,:Au DO OISrosrnvO
CEXTO ART. IS. AS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA. PEtA OUTOIKlA DO DIREITO DE (JSO DE RECURSOS HiDRJl.~

EM IlIOS DI DOMiNIO DA UNIÀ.O. SERÃO MAN17DO$ Ã. Dl,fl'OSlÇÀO DA ANA. NA CONTA UNICA DO GOVERNO FEDERJ
ENQUANTO 'VÃU FOReM lNmrviDAs AS RUrEc.71VAS AGtNCIAS DE BAL'IA$.
PARECIZR.U

EMENDAN" "
AUTOR REGISCAVALCI\NfEEt)ITTRO..'l
DlSPOSmvn NOVO "I 5 I
OISPOSITTVO(lnJF.l1VA1X1 CAP. JVI.ART, 12441.1 1I. Ir-lC. , J
FINALIDADE ACRES<:ENTAR lJlsm.<1mVI)
1'EXTO. A«To :JA. NAS 8AC!AS HIDRCXUlAFIC.4S ONDE FOREM INSTALADAS AS AGÊNCIAS DE flAt'IA. OS RECUfU
FlNANCElItOS lMJUNDO& DA (.'OIlRANÇA PELO USO DOS RECURSO HiDR/C:(JS. t'ONST1TUIRÃO RECEITAS DESSAS EN17DAD
SENDO 1'Olt ~LAS A~DADO E .U'lIC.HHJ NA FOIfMA DA UI aUE VIER DU'CIPLlNAR ESSA CUBRANÇA, DEVENDO ,\
RE"AS&tlHJA ANA:
PAllECER lU

EMENDA..,.. ".1
AUTOR. R.EGls CAVA!.Cr\NTE EOUTRO!i
D1SPO,mvo NOVO" I~ I
DJsrosITTVoORJEl'TVADO CAPo M. ART. 11.aAI.1 (I, INC. 111
FINALIDAOO ACRESCENTAR o!srosmvo
rEXTO I· 7.1" (SETE E MEID/'fJRl.'EN1'Of. DEAl..'O/U)(}COMA lEI FEDE1tfL trP.JJJ. DE I,,'.ART/G() 1~.INl.'ISO1.11-,
PARECER. RI.

EMENDA~ "-1
AUTOR: REc.ISCAVALCANTEE otrrROS
ofsrosmvo NOVO "1 5 I •
DlSPOSITIVOOBJEnVADQ. CAP.IVJ. ART.IZ"!. i II,lNC.11l1
FINALIDADE-: ACRESCENTAR llIsPOSmvo
n::xro: 1I <o AS<lUANrIAS (lUE DEVAMSER APlICADttS EMOUI"RAS I1t4CIAS NIDROG!!ÃFICA~ e <llM B8NEFlCIEMA REGlÃO
DE AntAClO DAS ACtNcIAS. PAIt-4 FINANCIAMENTO DE ESnJl)()S. PtrOGIt-4MA$. PROJETOS E OBRAS, INCLUiDOS NOS
PUNlJ;f DERECURSOS HiDRlCOSoAPROVADOS PELD$ COMnts DE BAOA HIDROGRÃFlCA CONC1!DENTES.
PARECERRE

EMENDAN'"7ID1
AUTOIt PHD..EMON ROOIUQUES EOUTROS
DtSPOSrtIVoNOVO'l I I
DISl'OSmvo O9JEflVADO' CAP. M. ART. 1"/01 11. INC 11
FINALIDADE: SUPRIMIR o DISPOSITIVO
TEXTO'
PARECIm;R.E

EMENOAN"- tlt
AUfOR: RICARDO F'ERRAÇO EOUTROS
DlsPO!;rnVONQVO"r I
DlsPOsrnVOOBJE'nVAOO' CAP.IVI,ART·II'I.11 I. lNC. I I
FlNAUDADE. ALTERAR A REDAÇÃO 00 DlsrosmVQ
TEXTO; ART. lJ. O I'ODElf EXECunVO PROCEDERÂ A DESCENl7tAUZAÇÃO DAS Al1V1DA.DES DE OPEItAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE lfESERVA'TÓRlO.J. CANAIS l! ADUTORAS DE DOM/N/O DA UNIÃO.
PARECER:RE

I:!MENDAN"'111
AlJTOR f~RNANOO t:ORUJA 1:: UUTROS
IJISPOSITIVO Nt)Vi I 11 I
DISP05rnvoc IRJF.T!VAncl' CAP.I!'iI.ART.II'JI,III.INC.11
FlNALIDADE ALfERAR A KEoAl,;ÃU [Xl O!SPt: l~tTIVO
TEXTO' .lRr I' () PODER E.\'EctTlIV P1U.X:WElU.~ DESCE.\7R.Wl.IÇ'.(O D.IS .mlJD.IDES DE OPERAÇ,iU /:.. .ILlNUTE.W;AO DE
RESERJ~lmRJ()s. CINAlS E.tDmOR..IS DE ()().\U~'IO D,I (;NlÃU.
PARECERRE

EMENDA W· 111
AlJTOR: ULYCON '['ERRA PINTO EOUTROS
D1sPO!,mVONOVO"I I
D/SPO!imvOOB1lITlVADO CAPo !"l. AJiT. (221. f 1'.lHC. I I
FINALIDADE:, !iUPRlMtR () Dl5POSmvo
TEXTO
PARECER, AE

EMENDAN"· IN
AUT[)(t RICAROO fliRRAÇO EOUIROS
DlSP05ITIVQ NOVO., I I
DlSI'OSmVOOBJl:.i1VAOO: C.\P.IVI. ART. (211. f I 1.lNC'· I t
rINALlDAOli. SUPRIMIR o DI!3I'OSITIVO
rnxro,
PARECER. Rt

Efo€NDAN": IMoI
ALITOR. RlCAROt)FERRAC;u l!eJUTRos
OlSPOfltTIVONOVO 'lI I
Dlsros!TIV008JETIVAJ)(l CAP.IVl, ART.IZ"I.III. mC.11
FINALIDADE .liUPRlMJR (}1)/SPOSITJVO=PARECER, RE



59422 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

EMEN'DAW JOj
AmOR A}lT(\NIOCo\.RLOSPi\WN1.INZ.IOEOUTROS
DISPOSITIVO NUVO "I I
DISP05lTIVOQBJETIVAOO CAP.IV1.ART.f2:Z1.11 J. INC. f J
FmAllDADE. ALTERAR A REDAÇÃO DO DlsPOSmvo

ffiXTO .wr r ... , ... "....
J ·Q{·AR.E....r,~ E(",\'ro POR ("f....TOAOS ESTADOs:
/l-QF!lRE.\T.lI:'Cl"CO PURCE.\TO.WS,\fl'.WC;Pf().'i.
!li. QT '..m,u DECL\lOS POR Cf.\70JD IIINIstliRJO DO .l/ElOA.\l8/E.\TE:
Ir. TRE..'i (,\TF1I)fJS €S€lS Dt::C[W)S l'Q!l.CE.'l1'O AO ,\tlN{/)TElUO DE .\tlN.lSE ENf-:RGCA.
~ -. OU/li FOR C~.\TO AO M/N/SURJO DA. Clt.vC/A E TE:C.\'OLOGJd;
I l-(!f.'JTROPOR CENroA A.\o;.t

) 4~i COr.l D~77N..w,,, ..lO M/Nl!fl'ERJO DO MEIO ,.L\t8fENTEsERÁ E.\fPREGADA NA l:·l.WORN,~io D." POum',I,\:U:/ON.u. DE
flECf.'RSOS/JIDRlCO$.

§ j'J (,'or... DESTJ,\',.w.I.~ .{.\:>t sEM E.liPREGAD..J .\~.J L\/PLE.\tE.\7..Jr;.·fo DA POUm:.! .\'.K'lG.',~.u.Df /tECCl&JS J1JDR1COS. DO
SlSt'E.\LI UCIONAL DEGERENClttlE.\'fO DOS IlECr:RfXJS /{fDR/Cas.

?&'05 -1l:0rALTIES" EA CO.\fPENSAÇJO FINANCl!IRA rELt L'11lJ1..1Ç.fO DOS 1U!Cl;;t)OS lllDIUCOS ,.w tiElttC'.io DE ENERGLI
IIIDRELE1RJC.t /Y!,TITT:lDOS I'EL4 LEi ,V· 7 991J, DE 28 DE DEZE.HORD DE /98P. JA L\/PUCiU UP.lGA.\/II.\TO P1:.W l'!XJ DOS
REC(':MO'1lffDRlCOSDEQUETRAf..t.4SEÇ.loWDOC..tPIn/W(f'DAl.EJ1rP..,JJ.DE/"7.
PARECER RE

F.ME~'DAN" IH
AUTOR' FERNANDO CORUJA EDIJtROS
IJISP(}smvo NOVO 1( I
D!sPOsmVQ 08JFI1VAOO: CAP.fVJ. ART. IUI. I i I. INC.II
FINALIDADE; SUPR1M1RO D1sPOSfIlVO=0
PARECER tu:

EMENO,\ N"' lMo\
AmOR FEIU-IANOO CORUJA ~OtrrROS
DISPO~mVoNOVO'1( I
D1sPOsmvo 08JE1lVAOO: CAP.IVI. ART.1Z"'. f ((.INC. [I
FINALIDADE SUPRIMIR o DISPOSITIVO
TEXTO
I'ARECER. RI:

EMENDAW 107

VITOR "'f.RG!O REIS E DUTR.OS
\)\S?\Y'IT1W)~OVO'l1 1
fl!!iP!'NlTIVI) ('BJETIVADO CAP. M.ART. /111. I 1'1. JNC II
FINALIDADE SUPRIM1R o DJs?Osmvo
ffiX1"O
PNlliCfR RE

r.MENn-\ N~ lO'
_\1/T(1R "FR(jJnNOVA]SEOUTROS
D!5POSITIVO NUVO "1 5 I
OISPO'IT,VO OBJETIVADO CAr.lVI. AllT.1111.117J.1NC,11
fiNAlIDADE AL'RESCI!NTAR DlSPOSmvo
mxrn ,',...,c COTA DEmNADA AO MIN/mlUO DA CltNeIA E T'8CNOLOOlJl SEM EJlHM'....lM NA EUlIOltAcÍO
PESQUISA E ESTUDOS SOBRE AS' lYClAS H/DlHJG1tJÍFICU NO Su/MIUDO NOIlDESTlNO E NO IJSO RAQONAL DE Sl.
RECURSOS HlDRlCos.
PARECER RE

El.i'ENDA N' IM
AUTOR lUCARlX> FERRAÇO EOUTROS
OISPO!imvn NOVo" I I
IlIsPO~mvOllHJETIVA!X) CAP.IVJ.ART.I%2I.' C'I.INe. (I
PINALlDADE SUPRIMIR o D1SPOsrnvo
ffiXTU
PARECER RE

EMENlJAN"' 111
AUTOR UI.YCON tERRA PINTO F. Ol!IROS
I)ISP05mvo NOVo" { I
orSPf\smVOI)BJJmVAOO: CAP. M.AIlT.(2.a1. tI I. lHe. (J

; [}.lM.IO,\Dl ...., 'PRIMIR 11 m~~ l':tnl\'( I
rFXTO
1'/\I{EtL:R RE

~~Nl1i\N~ 111
AUTOR fERNAN\.ll)CURUJAl:.(ltJTROS
D1spo~mvo ""( IVO 11 I
01Sl'O'J:nJVO (lBJJ:T1VADU CA.P.l"'l. ART.I1Jl.1 t J. iNC.!)
I1NALIDADE SI.~PRlMIR I} DI';P()S!TIWI
ffil(To
I'ARECER Ri'.

I:.MENDAN' 112
,\\JTOR iUCi\ROOVFRRA,<,:(\f(\\'!iRO:-.
ulsp<.)~mVn NOVO' I I
[)[5PCi~lnV() I lBJEnVAOO CAP, [\-'1. ART.f2Jl. 111. INC, 11
HNALIDAilI: SUPIUM1R o UISPOSITiV,)

"'XTO
I-'i\RECER Rl

lJ.!ENllA N" 113
AIJTOR ~l:R(J1W.OVAI'i I~ OIITROS
DlsPO!=;mV( I N/IVO' r I
DISPCI.'imVrillBJETIVAJJ() CAP,IVI.ART.I2JI.i 11. INC. II
FINALIDADE SL'PJUMlR I} DI'iPfI!iITlVn
fE..'crU
PARECER RE

lMa.'DA N' I t"
A.t.TroR CLEMr.1n1N()(;IlF.LHi)HIllrrROS
DJSPOSITIVO NOVO' I ~ I
D!SJ'j)"ilflVr){JBJETIVADO CAP, [VI. ART.IUiAI.1 [I. INC. {I
r-[N"A1UJAD~ AcRESCENTAR LJISPOSITIVI)
TEXTO ARr ~$A. o CON5f.LIl0 NACIONAL DF. RECURsos HIDRICo..q • CN'RH E A ULTIMA INSTÂNCIA ADMINI5TR.AnvA COM
I\UWRIDA)Je PARA ANULAR 011 REFORMAR DECISÓES DA ANA.
PMtEll:R RF.

EMENDA NJ ll.a-1
t\UTOR.I,;u.:MJ::NTINOt:O!1J1O HoU1R03
DlSPO!imvO NOVÔ'I I s ,
mSPOBITIVO C1RJETIVADO CAP.IVJ. A.RT.IZ5AI.IIUJ.lNC f I
fiNALIDADE. Al,;RESCENTAA DISPOSmVO
rcXTn p~RAaRAFl! UN/CU, ,\'0 REGULAMENrO 'REVJSTO NO ARr. II DA PRESENTE LEI, SERÃQ ElJTABELEClDO.'í FOItMA.
PRAZO.>; E COMPETENCIA rARA APRESENTAc-iO AO CNIUt DE tfEC1JRSOSCONTRA 11...•DEC1S{)ESDA ANA.
\,,'JU·:tl.R nE

EMENDA.N" 115
AUTOR RONALOO VASCONCELLOS HOUTROS
OlsPOsmvnNOVO", I
lltsPOsmvo OBJETIVAlX> CAP.f!!l. ART.IZ!.II. f [ I. lNC. I I
fIN.ALIDADf ACRESCENTAR DISPOSITIVO

tEXTO: .IRT ~J,t .\'.lS BACIAS USD! FORE.\I I\'.\T~ILWAS AS ,.IGÊNCI.lS DE AGC:A ou DE lU.CIA. OS RECTRSOS FT.\'A.\'l.·EJROS
OJIU,vOOS AI COllMlt'Ç.l PEW (oro DE R.ECUI,SOS 1f1DR/COS SEcoNsrrn7RJo RJ::CElT.t DES.')AS E.V11nWFÁ S&\'OO POR ELIS
.1MECAlWXJ EAl'LJ('AIXJ N.l FOR.\M 0." LEi (,lt'E I7ERd D19:1PU~'JR m.t l·OBlttV/;.t DEJ'EXOO SER RE1'.,~"{IDO.~ :I.\'''
PARECER:U

~~U5-1

AtJI'OR: RONALDO VA&:ONc.:ELLOS E OUIROS
DISPOSITIVO NOVO" IS I
D1SPOSmVOOBJETlvAJ)O: eAl'. lVI.ART. (1!AI.I( I.INe.tll
f1NA1.IDADE. ACRESCENTAR Olsrosmvo
'tEXTO: I. 1.1" IU'TE E MKIO 1'01 Cl!NTOJ DEACOIWf}COMA UI FEDEIlALtrUJJ.ARt. 22,INClSO 11.11-:
PARECER;U: .

EMENDA N" JI~Z

AUTOR RONAL[)C) VASCONCELLOS E rnrmos
DlsPOSmvo NQVO" ( 5 I
OlsrosITIVOOBJETIVAOO CAl'. IVI. ART.I~AI.III. mc.11I1
FINAL1DADI!. ACRESCENTAR Ul~p()~mV{)

TEXrO 11· AS UPANTtAS QUE nEVAM SER An/CADAS EM OUTItAS BA,(.1AS HIDROGRÂFICA.S E QUE BENEnClEM A REG1À(
DEAWAç.i'O DASAGtNctAS DEÁGUA (}U DE BACIA. PARA FINANCIAMENTO DE ESnlDOS.l'lJ{)(;RAMAS. P/tOJETOS E Ol/IIAS
lNeLU/DOS NlJS PL4NO& DE RECURSOS HiDRlCOS. AP/tOVADOS PELOS ('YJM1Tts DE BACL4S HlDROGRÃF1CAS
CONCeDENTES,
PARECER, RI.

HMENOAN'" 116
I\utoll: RICARDO FERRAÇO E OllIROS
[)(SflO!'lmvONOVO?IS I
DISPOSITIVOOBJETIVAJ)O: CAP.IVI.ART.I25AI.I [1.INe II
FINALIDADE. ACRESCENTARDISPOsmVI)
TEXTO AIJT. 2JA. NAS BACIAS HIDltOGRÁFIC4S ONDE FOREM INSTALADAS AS ACtNclAS DE BACIA. os RECURSO
RN,ANCElItOS 01UUNDOS DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HiDRlCOS SERÃO A EL>tS TMNSFERlDOS MENSALMENT1
CONFOtlME CONTllATO DE GESTÃO.
PAREce. R1

EMENDAN'" 111
AlJI'OR SrrRQtO RE(S EOlrtRO!\
DISPQ.lljmVO NOVO '" 5I
DISPOSmVOOBJETIVADO- CAPo 1\'1. ART.I25AI.i II.INC.II
FlNAUDAnE' ACRESCENTAR D1srosmvo
TEXTO: A.tT. 2SA. NAS I1IIClAS HIDItOGRÁF1CAS ONDE FOREM INSTAUDAS AS AGtNclAS DE ÁGUA. os RECURSI
nNANCE1/WS OIHUNlJ().'r; DA COBRANÇA PELO lISO DE RECURSOS HiDRlCOS SERÃO A ELAS TRANSFERIDOS MENSALMENT
CONFOIfMEC()f{WTO DEGESTÀo.
pAR.EeER.n

EMENDAN'" 11.
A.UTOR. REGtSCAVALCANIE EOUTROS
D1srosmvo NOVO l' I
Dlsrosmvo OBJETIVADO CAP.IVJ. AllT. 12i1.11 I. lNc. I I
FINALIDADE,; ALTERAR. A REDAçÃO DO Disrosmvo
iEXTO' AItT. 26. FlCAJlItEJIOGADOS os ART7GOS11. J1. 45. 4' E 54 DA LEIfrf.4JJ. DI!' DEJANElltO DE 1"7.
PARECER.. AS

EMEHDA~ 11'
AlTJ'OR: GLYCON lERRA PlN!O E 0UTRQ.1lj
J){srosmvo NOVO' ( J
O"","rnvoOOIE'lVI.DO CM.lVI. A1I.T.11'1. 111.1NC.11
FINALIDADE: ALTERAR. A REDAÇÃO DOO!srosmvo
TEXTO:A~ X FICAM ItEvor....DOS osA~tt45 E 41 DA LEI!'rf.4JJ. DE' DEJANEIRO DE 1"7.
PARBCSR:AS

EMENDAN-:I21
AU'lTJR.fERNANDQCQRUIAEOUTROS
DlSP05mvo NOVO" ( I
Dlsrosmvo OBJ'ETJVADI) CAP.III. AIlT.IJI.III. INC.IXIIII
FINAIJDADE: ALTERAR A REDAçAO 00 Dlsrosmvo
TEXTO. )(IJI. DEFINI«' EM ARTlCULAç,tO COM os COMTTts DE MClAS INTERESSADOS. AS CONDlç(}ES DE O"E~ÇÃO
IUU1lVATOItJO 1'O/f AGEN1'U I'tJSUCDS E I'RJYADOS. DE F01lMA A GA1UN11/f o USO Múl.T1I'LO DOS RECURSOS HiDRJ(
CONFOltM6 ESTAIIELEC/OO NO !'UNO DI! lUClA. HIDItOGIUFICA E EXEIf.CER A RUPECT1YA F7SCAUZAÇÀO:
PARECER AS

CONVENÇÃO

AI - ACATADA INTEGRALMENTE
AS - ACATADA NA FORMA DO SUBSTITUNO
RE - REJEITADA

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

-AUTORES-

-ANEXOU-

IN"EM. AUTOR CAP ART § INC
lOS ANTONiO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS V 22
114 CLEMENTlDO COELHO E OUTROS V 2SA
114-1 CLEMENTlNO COELHO E OUTROS V 2SA U
60 CLEMENTlNO COELHO E OUTROS I 3 3
II DR HÉLIO E OUTROS IV 14 UI
~4 DR. HÉLIO E OUTROS I 3 VII
B4 DR. HELIO E OUTROS 1V 14 II
9S OR. HELIO E OUTROS 1V IS
10 FEl\NANDO CORUJA E OUTROS I 1 3
102 FEl\NANDO CORUlA E OUTROS V 19
106 FEl\NANDO CORUJA E OUTROS V 22
106·1 FEl\NANOO CORUJA E OlITROS V
111 FEl\NANDO CORUJA E OlITROS V 2.l
120 FEl\NANOO CORUJA E OUTROS I 3 XIII
17 FEl\NANDO CORUJA E OUTROS J 3

126 FEl\NANOO CORUJA E OUTROS I 3 V
3' FEl\NANOO CORUJA E OUTROS I 3 VII
56 FEl\NANOO CORUJA E OUTROS I 3 2
I FEl\NANDO CORUJA E OUTROS 1 I 2
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I FERNANDO FERRO E OUTROS I I 3
1·1 FERNANDO FERRO E OUTROS I 2
1·10 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 Xl
1-1\ FERNANDO FERRO E OUTROS ~ I 3 XII
1·12 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I
1·13 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 2
1·14 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4
1·15 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4 I
1·16 FERNANDO FERRO E OUTROS II 7 V

1-17 FERNANDO FERRO E OUTROS II 8 V

1-18 FERNANDO FERRO E OUTROS li 10
1-19 FERNANDO FERRO E OUTROS li 10 I
1-2 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I
1-20 FERNANDO FERRO E OUTROS li 10 2
1-21 FERNANDO FERRO E OUTROS III 1\
1-22 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 11
1-23 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 VI
1·24 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 15

1-25 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20

1-26 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20 I

1-27 FRNANDO FERRO E OUTROS V 20 2

1·28 FERNANDO FERRO E OUTROS V 21

1·29 FERNANDO FERRO E OUTROS V 22 6

1·3 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 11
1-4 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 1II

1-5 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 V

1-6 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 VI

1·7 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 VII

1-8 FERNANOO FERRO E OUTROS- I 3 :IX
1·9 FERNANDO FERRO E OUTROS 1 3 X
103 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 22

110 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 24

1\9 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 26

44 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS I 3 IX
45 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS 1 3 X

191 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS IV 14 VII

192 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS IV 14 X
51 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 1 3 XVII

~I INOCÊNCIO DE OLIVFIRA 11 9A

65 INOCÊNCIO DE OLIvEIRA I 5 2
67 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 6
69 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 6 2

78 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 8 VII

:15 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I 3
.29 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I 3 VI

33 MOREIRA FERREIRA E OUTROS 1 3 VII

9 MOREIRA fERREIRA E OUTROS I I 3

94 MOREIRA FERREIRA E OUTROS IV 14 U

12 OLIMPIO PIRES E OUTROS 1 1 4

27 OLIMPIO PIRES E OUTROS 1 3 V

47 OLlMPIO PIRES E OUTROS 1 3 XII
64 'OLIMFIO PIRES E OUTROS I 5

19 iPAULO DELGADO E OUTROS I 3 I

52 'PAULO DELGADO E OUTROS 1 3 XVII

53 PAULO DELGADO E OUTROS 1 3 XVIII

53-1 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XIX
53-2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 xx

6 PAULO DELGADO E OUTROS I I 2

58 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS 1 3 3

58-1 ,PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25

58-2 PEDRO EUGENIO E OUTROS Iv 25 U

75 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS 11 8

75·1 PEDRO EUGÉl'o10 E OUTROS V 18

100 PHlLEMON RODRIGUES E OUTROS V 19
20 PHlLEMON RODRIGUES E OUTROS I 3 11

22 PHlLEMON RODRIGUES E OUTROS 1 3 li
118 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 26

13 REGIS C"AVALCANTE E OUTROS I 2A

14 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I I 2

14~1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I \ 3

18 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 I

18-1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 11
18-2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 m
18-3 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS 3 V

28 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VI

28·1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VII

28·2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VIII

28-3 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 Xl

28-4 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 I

39 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VII

40 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VII

2 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VIII

59 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 3

~ RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 4

3.1 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 4 I

61 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS li 14 II

~I RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS II 6 2

68·2 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS V 22 5

70 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS II 7 V

73 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS II 7 V

74 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS II 7 VII

16 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 II

90 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 IIIA

97 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 15

99 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24A

99-1 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24A I

99-2 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24 1

\01 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 19

119 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 22

104-1 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 24

109 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 22 6

1\ RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 1 3

112 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 23

RIcÁRIJO FERRAÇO E otÍrRos
._-- v 25A116

16 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3

24 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 V

30 RICARDO FERRAÇO E OUTROS 1 3 VI

35 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 VII

9 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 XIII

55 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 2

62 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 4 I

7 RICARDO FERRAÇO E OUTROS 1 I 2

13 RICARDO FERRAÇO E OUTROS IV 14 II

lIS RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 25A

llSoI RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 25A I

IlSo2 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 25A 11

137 2 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 1 I

21 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 II

3 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I I I

36 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 1 3 VII

4 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I I

41 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 VIII

143 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 IX

46 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 XI

8 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 XIII

79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS II 9 U

81 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS li 12 3

85 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 II

89 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 IIIA

96 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV IS

57 SARAIVA FELIPE E OUTROS 1 3 2

66 SARAIVA FELIPE E OUTROS II 6

76 SARAIVA FELIPE E.OUTROS 11 8 :V

10 SARAIVA FELIPE E OUTROS li 11 ,
113 sERGIO NOVAIS E OUTROS V 23

101 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 7

:lS SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I· 3 V

S sERGIO NOVAIS E OUTROS I I 2

S·l SÉRGIO NOVAIS E OUTROS 1 I 3

5·10 sERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 IV

S·lI sERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 V

5-2 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 3

5-3 sáGIo NOVAIS E OUTROS I 3 VII

5-4 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 3 XIII

SOS SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 3 2

S-6 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 19

S·7 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 li

5·8 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 VI

5·9 SÉRGIO NOVAIS I! OUTROS V 22 4

T7 SÉRGIO NOVAIS I! OUTROS II 8 II

\07 SÉRGIO RElS'E OUTROS V 22 6

117 SÉRGIO REIS E OUTROS V 25A

31 SÉRGIO REIS E OUTROS I 3 VI
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37 sÉRGIO REIS E OlITROS I 3 VII
12 SÉRGIO REIS E OlITROS IV 14 fi
23 VIRGÍLIo GUIMARÃEs E OlITROS I 3 IV
32 VmGÍLlo GUIMARÃEs E OtITROS I 3 VII
50 VIIlGÍLlO GUIMARÃEs E OtITROS I 3 xm
54 VIIlGÍLlO GUIMARÃEs E OtITROS I 3 \
71 VlRGlLIo GUIMARÃEs E OtITROS fi 7 IV
72 VIIlGÍLlO GUIMARÃEs E OlITROS fi 7 V

~ VIIlGÍLIO GUIMARÃEs E OlITROS IV 14 fi
93 VIRGÍLIo GUIMARÃEs E OlITROS IV 14 XI

~ VlRGn.IO GUIMARÃEs E OlITROS IV 15 15

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.617, DE 1999

• FINALIDADE -

.ANEXom·

N"EM. AUTOR I eM I ART. , I me.

INSERÇÃO DE DISPOSITIVO

51 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA I 3 XVD

52 PAULO DELGADO E OtITROS I 3 XVD

3 PAULO DELGADO E OUTllOS I 3 xvm
53-\ PAULO DELGADO E 0tITR0S I 3 XIX

53-2 PAULO DELGADO E OlITROS I 3 xx
51 PEDRO E1JGêNlo E OlITROS I 3 3

59 RÉGIS CAVALCANI'E E OUI'IlOS I 3 3

60 CLEMENTlNO COELHO E OlITROS I 3 3

79 RONALDO VASCONCEILOS E OUI'IlOS fi 9 U

I lNocENCIO DE OLIVEIRA fi 9A

RONALDO VASCONCElLOS E OlITROS IV 14 mA

RÉGIS CAVALCANTE E OtITROS IV 14 mA

VIRGÍLIo GIllMARÃES E 0tITR0S ·Di \4 Xl

MOIlEIRA FERREIRA E 0tITR0S IV 14 U

108 sÉRGIO NOVAIS E OlITROS V 22

2 RÉGlS CAVALCANI'E E OlITROS V 24 II

RÉGlS CAVALCANI'E E OtITROS V 24A

I RÉGIS CAVALCANI'E E OlITROS V 24A

58-1 PEDRO EUGÉNlO E OlITROS V 25

58-2 PEDRO EUGêNIo E OUTllOS V 2S U

116 IUCARDO fERRAÇO E OtITROS V 25A

lIS RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS V 25A

117 SÉRGIO REIS E OtITROS V 2SA

114 CLEMENTIDll COELHO E OtITROS V 2SA

lIS-1 RONALDO VASCONCELLOS E OtITROS V 2SA I

115·2 RONALDO VASCONCELLOS E OtITROS V 2SA II

11....1 CLEMENTlNO COELHO E OlITROS V 25A U

12 OLÍMPIO PIRES E OlITROS I

13 RÉGIS CAVALCANTE E OlITROS 2A

ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO

63-1 RÉGIS CAVALCANI'E E OtITROS I 4 I

RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS I I

RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS I 1 1

3 RONALDO VASCONCELLOS E OtITROS' I I 1

14 RÉGIS CAVALCANTE E OlITROS I I 2.

5 SÉRGIO NOVAIS E OUTllOS I I 2

7 IUCAROO FERRAÇO E OtITROS I I 2

f' PAULO DELGADO E OlITROS I I 2.

I' FERNANDO CORUJA E oumos I I 1

11 IUCARDO FERRAÇO E OUTllOS I I 3

10 FERNANDO CORUJA E OtITROS I I 3

19 MOREIRA FERREIRA E OUI'IlOS I I 3

14-\ RÉGIS CAVALCANTE E oumos I \ 3

I FERNANDO fERRO E OUTllOS I I 3

5-1 SÉRGIO NOVAIS E OlITROS I I 3

1·1 FERNANDO fERRO E OlITROS I 2

15 MOIlEIRA FERREIRA E OUTROS I 3

16 IUCAROO fERRAÇO E OlITROS I 3 I~2 SÉRGIO NOVAIS E OlITROS I 3
17 FERNANDO CORUJA E OtITROS I 3

I1 RÉGIS CAVALCANI'E E OlITROS I 3 I
19 PAULO DELGADO E OtITROS I 3 I
\-2 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 I

121 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS I 3 II
18-1 RÉGIS CAVALCANI'E E OlITROS I 3 II

~ PHILEMON RODRlGUES E OtITROS I 3 lU
104 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 III
11-2 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS I 3 III

123 VIRGÍLIO GUlMARÃEs E OlITROS I 3 IV

18-3 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS I 3 V

1-5 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 V

29 MOREIRA fERREIRA E OlITROS I 3 VI

l2B RÉGIS CAVALCANTE E OlITROS I 3 VI

[30 RlCAROO FERRAÇO E OlITROS I 3 VI

~I sÉRGIO REIS E OlITROS I 3 VI

1-6 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 VI

1-7 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 VIl
40 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS I 3 VII

5-3 SÉRGIO NOVAIS E OlITROS I 3 VII

39 RÉGIS CAVALCANTE E OlITROS I 3 VII

31 FERNANDO CORUJA E OlITROS I 3 VII

28-1 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS I 3 VIl
34 DR. HELIO E OlITROS I 3 VIl
3 MOREIRA fERREIRA E OlITROS I 3 VIl

37 sÉRGIO REIS E oumos I 3 VIl
6 RONALDO VASCONCELLOS E OtITROS I 3 VII

35 RlCARDO fERRAÇO E OlITROS I 3 VIl
28-2 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS 1 3 VIII

1 RÉGIS CAVALCANTE E OlITROS I 3 VIII

1-1 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 IX

3 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS I 3 IX

1-9 FERNANDO FERRO E OlITROS I 3 X

1-10 FERNANDO fERRO E OlITROS I 3 XI

8-3 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS I 3 XI

~ RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS Í 3 XI

7 OLÍMPIO PIRES E OtITROS I 3 XII
1-11 FERNANDO fERRO E OlITROS I XII

i4I RONALDO VASCONCELLOS E OtITROS I xm
9 RICARDO FERRAÇO E OlITROS I xm

Sol SÊ1lG1O NOVAIS E OtITROS I 3 xm
50 VIIlGÍLlO GUIMARÃEs E OlITROS I 3 xm
120 FERNANDO CORUJA E OtITROS 1 3 xm
1-12 FERNANDO fERRO E OUTllOS I 3 I

54 VIIlGÍLlO GIllMARÃES E OtITROS I 3 I

~ RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 \
56 FERNANDO CORUJA E OlITROS I 3 2
57 SARAIVA FELIPE E OlITROS I 3 2
55 RlCARDO fEIUlAÇO E OlITROS I 3 2

1·13 FERNANDO fERRO E OUTllOS 1 3 2
505 SÉRGIO NOVAIS E OUlllOS 1 3 2
1·14 FERNANDO FERIlO E OlITROS I 4
j63 RÉGIS CAVALCANTE E OUlllOS I 4

f62 RICARDO fERRAÇO E OlITROS I 4 I
\·\5 FERNANDO fERRO E OlITROS \ 4 \

~ INOCÊNCIo DE OLIVEIRA I 5 2
7 INOCÊNCIo DE 0LIVEIIlA n 6
I VIJ.GÍLIO GIllMARÃES E OUillOS fi 7 IV

1·16 FERNANDO fERRO E OUlllOS fi 7 V
73 RÉGIs CAVALCANTE E OUillOS fi 7 V

~ VIRGÍLIo GUIMARÃES E OtITROS fi 7 V

~ RÉGIS CAVALCANTE E OUillOS II 7 V

74 RÉGIS CAVALCANTE E OUlllOS II 7 VII
1-17 FERNANDO fERRO E OUillOS U I V

76 SARAIVA FELIPE E OUlllOS II 8 V

171 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA fi I VII
1-11 FERNANDO fERRO E OUillOS III 10

\·19 FERNANDO fERRO E OUTROS lU 10 1
1·20 FERNANDO fERRO E OUTROS !li 10 1
1-21 FERNANDO fERRO E OUTROS III 11

!lO SAIlA1VA FELIPE E OUlllOS 1lI 11
I IONALDO VASCONCI!LLOS E OUlllOS III 12 3
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DRlCAIlDO FEIlRAÇO E OUTROS
.2 SÉRGIO REIS E OUTROS EJfr:±fJ1IV 14 [[

EMENDAS AO PL N" 1.617, DE 1999

POR DISPOSITIVO ENFOCADO

86 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 111
84 DR. HELIO E OUTROS IV 14 11

85 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 11

1a7 VIRGlLIO GUIMARÃES E OUTROS IV 14 11

81 DR HÉLIO E OUTROS IV 14 III

1-2J FERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 VI

I GLYCON TERRA PINTO E OUTROS IV 14 vn
1·24 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 15

~ DR. HELIO E OUTROS IV 15

7 RÉGlS CAVALCANTE E OUTROS IV 15

96 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 15

'J8 VIRGÍLIO GUIMARÃES E OUTROS IV 15

-6 SElIGIO NOVAlS E OUTROS V 19

101 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 19

102 FERNANDO CORUlA E OUTROS V 19

1·25 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20

1·26 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20 1

1·27 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20 2

1·21 FERNANDO FERRO E OUTROS V 21

105 AmONIO CARLOS PANNUNZIO EOUTROS V 22

5.7 sEllGlO NOVAlS E OUTROS V 22 UI

5-10 sEllGlO NOVAlS E OUTROS V 22 IV

5·11 SElIGIO NOVAIS E OUTROS V 22 V

5-1 SElIGlO NOVAIS E OUTROS V 22 VI

5-9 SElIGIO NOVAIS E OUTROS V 22 4

1.29 FERNANDO FERRO E OUTROS V 22 6

\19 GLYCON TERRA PINTO E OlITROS V 26

\18 RÉGIS CAVALCANrE E OUTROS V 26

1.3 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 fi

141 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 vm

SUPRESSÃO DO DISPOSITIVO

o PHlLEMON RODRIGUES E OlITROS I 3 11
24 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 V

5 SElIGIO NOVAIS E OUTROS I 3 V

26 FEllNANDO CORUlA E OUTROS I 3 V

7 OLiMPIO Pll\ES E OUTROS I 3 V

32 VIRGÍLIO GUIMARÃEs E OUTROS I 3 • vn
14 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS I 3 IX

S GLYCON TERRA PINTO E OlITROS I 3 X

OLiMPIO PlRES E OlITROS I S

SARAIVA FELIPE E OUTROS fi 6

·1 RÉGlS CAVALCANTE E OUTROS [[ 6 2

INOCÊNCIO DE OLIVEIRA [[ 6 2

75 PEDRO EUG~IO E OUTROS 11 8

77 SElIGlO NOVAIS E OUTROS , u· 8 11.
68 RÉGlS CAVALCANTE E OlITROS lU 14 11

1·22 FEllNANDO FERRO E OlITROS IV 14 11

m GLYCON TERRA PINTO E OUTROS IV 14 X

5·1 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 18

100 PIIll.EMON RODRIGUES E OUTROS V 19

104 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 22

106 FERNANDO CORUlA E OlITROS V 22

103 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 22 I

61-2 RÉGlS CAVALCANTE E OUTROS V 22 6

\09 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 22 6

107 SElIGIO REIS E OUTROS V 22 6

106-1 FERNANDO CORUJA E OUTROS V 24

113 SElIGIO NOVAIS E OUTROS V 2J

\12 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 23

III FEllNANDO CORU1.. E OUTllOS V 23

1Cl4-1 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 24

110 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 24_._-,.

-ANEXO lV-

N'EM AUTOR CAP. ART. § INC.
RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 1

2 RONALOO VASCONCELLOS E OUTROS I I I
3 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS I I I
14 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I I 2

8 FERNANDO CORUIA E OUTROS I I 2

7 RiCARDO FERRAÇO E OUTROS \ I 2

6 PAULO DELGADO E OUTROS I I 2
5 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I I 2

14·1 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I I 3

I1 RiCARDO FERRAÇO E OUTROS I I 3

10 FERNANDO CORUlA E OUTROS I I 3

9 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I I 3

5·1 SllRGIO NOVAIS E OUTROS \ 1 3

I FERNANDO FERRO E OlITROS I I 3

12 OLlMPlO Pll\ES E OUTROS I I 4

l-I FERNANDO FERRO E OUTROS I 2

13 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I lA
15 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I 3

16 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3

17 FERNANDO CORUJA E OUTROS I 3

5·2 SERGIO NOVAIS E OUTllOS I 3

19 PAULO DELGADO E OUTROS I I I
1·2 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I

18 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I I I

21 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 U

20 PIIll.EMON RODRiGUES E OUTROS I 3 U
18-1 RÉGIS CAVALCANrE E OUTl\OS I 3 ! n
1-3 FERNANDO FERRO E OUTl\OS I' 3 fi

22 PHILEMON ROoRlOU!S S OUTl\OS I 3 111
1-4 FEllNANOO I'ERRO n OUTl\OS I 3 lU
18-2 RÉOIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 lU
23 V/llOILIO oUlMARÃES E OUTROS I 3 IV

1.5 FEl\NANDO FERRO E OUTROS I 3 V

11-3 RÉOIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 V
124 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 V
25 sEllGlO NOVAIS E OUTROS I 3 V
26 FEl\NANDO CORUlA E OUTROS I 3 V
27 OLiMPIO PIRES E OUTROS I 3 V
28 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 VI

129 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I J VI
30 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 3 VI

31 sÉRGIO REIS E OUTROS I 3 VI

1-6 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 VI
~I RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 vn
3 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I '3 VII

32 VIRGILIO GlJIMARÃEs E OUTROS I 3 VII

\·7 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 VII
34 DR. HELIO E OUTROS I 3 VII
35 RiCARDO FERRAÇO E OUTROS I J VII

36 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 VII

37 SERGIO REIS E OUTROS I 3 VII

~8 FERNANDO CORUlA E OUTROS I 3 vn
S-3 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 3 VII

9 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VII

10 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I J VII

I RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 VIU

8.2 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VIU

2 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 VIU

14 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS I 3 IX

3 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 IX

1-3 FERNANDO FERRO E ounws I 3 IX

S GLYCON TERRA PINTO E OUTROS I 3 X

1·9 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 X

1_10 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 XI

28-3 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 XI

46 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 XI

1-11 FERNANDO FERRO E OUTROS I J XII

7 OLlMPIO PlRES E OUTROS I 3 XII
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5-4 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS

RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS

RICARDO FERRAÇO E OUTROS

50 VIllGiLIO GUIMARÃEs E OUTROS I J xm
120 FERNANDO CORUJA E OUTROS I J xm
SI INOCÊNCIO DE OUVEIRA I 3 xvn
52 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 xvn
53 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XVIII
53-1 PAULO DELGADO E OUTROS I J )(]X

53·2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 xx
~ RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS J I
54 VIllGILIO GUIMARÃEs E OUTROS' I J 1

1-12 FERNANDO FERRO E OUTROS I J I

57 SARAIVA FELIPE E OUTROS I J 2

56 FERNANDO CORUJA E OUTROS I J 2

55 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I J 2

5-5 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 3 2

1·13 FIjRNANDO FERRO E OUTROS I J

59 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I J 3

60 CLEMENI1NO COELHO E OUTROS I J 3

SI PEDRO EUGÊNIO E OUTROS I J J

163 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I 4

1-14 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4

2 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 4 1

I-IS FERNANDO FERRO E OUTROS I 4 1

3·1 REaiS CAVALCANTE E OUTROS I 4 1

~ OLíMPIO PIRES E OUTROS I S

5 INOCÊNCIO DE OUVEIRA I 5 2

7 INOCÊNCIO DE OUVEIRA 11 6

56 SARAIVA FELIl'E E OUTROS 11 6

59 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 6 2

~ REGIS CAVALCANTE E OUTROS 11 6 2

71 VIllGiLIO GUIMARÃEs E OUTROS 11 7 IV

7D REaiS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 V

72 VIllGÍLIO GUIMARÃES E OUTROS 11 7 V

[73 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 V

1-16 FERNANDO FERRO E OUTROS 11 7 V

74 REaiS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 VII

75 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS 11 I

rn SÉRGIO NOVAIS E OUTROS 11 I 11

1·17 FERNANDO FERRO E OUTROS \I I V

176 SARAIVA FELIPE E OUTROS 11 I V

171 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 I VII
79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS D 9 U
I INOCÊNCIO DEOUVEIRA D 91.

I-li FERNANDO FERRO E OUTROS m 10
1-19 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10 I
1-20 FERNANDO FERRO E OUTROS m 10 2
10 SAP.AIVA FELIPE E OUTROS m 11
1·21 FERNANDO FERRO E OUTROS m 11
II RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS m 12 3

~ RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS m 14 D
7 VIllGÍLlo GUIMARÃES E OUTROS IV 14 D

S6 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 11
85 RONALOO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 11
114 DR. HELIO E OUTROS IV 14 11
13 RICARDO FERRAÇO E OUTROS IV 14 D
82 SÉRGIO REIS E OUTROS IV 14 11
1-22 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 D
li DR HÉLIo E OUTROS IV 14 J!I
~ REGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 mA
19 ONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 14 mA
1·13 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 VI
I GLYCON TERRA PINTO EOUTROS IV 14 VII

~ GLYCON TERRA PINTO E OUTROS IV 14 X
J VIllGíLlO GUIMARÃEs E OUTROS IV 14 XI

~ MOREIRA FERIlEIRA E OUTROS IV 14 U
1·24 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 15

VIllGÍLlO GUIMARÀES E OUTROS IV 15

RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 15

RONALDO VASCONCELLQS E OUTROS IV 15

PR. HELIO E OUTROS IV 15

75-1 PEDRO EUGÊNIo E OUTROS V 1I

101 IUCARDO FEU.AÇO I! OUTROS V 19

100 PHILEMON RODRIGUES E OUTIlOS V 19

102 FERNANDO-éORUJAE OUTROS V 19

S-6 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 19

1·25 FERNA!'IOO FERRO I! OUTROS V 20

t-26 FERNA!'IOO FERRO E OUTROS V 20 I

1·27 FERNA!'IOO FElulo E OUTROS V 20 2

1-21 FERNANDO FERRO E OUTROS V 21
106 FERNANDO CORUJA E OUTROS V 22
105 ANTONIO CARLOS PANN'UNZlO E OUTROS V 22

104 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 22
103 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 22
5-7 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 m
5-10 sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 IV

5-11 SÉRGIO NOVAIS E OU'l'ROS V. 22 V

5-1 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 VI

5-9 SÉRGIO NOVAIS E OU'l'ROS V 22 4

61-2 RÉGIS CAVALCANTE E OU'l'ROS V 22 6

107 sÉRGIO REIS E OU'l'ROS V 22 6

109 RICARDO FERRAÇO E OU'l'ROS V 22 6

1-29 FERNANDO FERRO E OU'l'ROS V 22 6

IlllI SÉRGIO NOVAIS E OU'l'ROS V 22 7

111 FERNANDO CORUJA E OUTROS V 2J

112 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 13

IIJ sÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 23

106-1 FERNANDO CORUJA E OlJlROS V 24

104-1 RICARDO FERRAÇO E OlJlROS V 24

110 GLYCON TERRA PINTO E OlJlROS V 24

~2 REGIS CAVALCANTE I! OlJlROS V 24 11

~ RÉGIS CAVALCANTE E OlJlROS V 24A

199-1 RÉGIS CAVALCANTE E OlJlROS V 24A I

51·1 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25

51-2 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25 U

116 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 2SA

117 SÉRGIO REIS E OU'l'ROS V 2SA

115 RONALOO VASCONCELLOS E OU'l'ROS V 2SA

114 CLEMENTIDO COELHO E OUTROS V 2SA

115-1 RONALDO VASCONCELLOS I! OUTROS V 2SA I

115-1 RONALOO VASCONCELLOS I! OUTROS V 2SA 11

11....1 CLEMI!NTINO COELHO E OUTROS V 2SA U

111 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS V 26

119 GLYCON TERRA PINTO E OlJlROS V 26

EMENDAS AO PL N' 1.617, DE 1999

·PARECER-

-ANEXO-V -

N'EM. AUTOR CAP ART. • INC. PARECER

~- RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 1 AS

12 RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS I I 1 AS
3 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 1 1 AS
14 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I I 2 AS
I FERNA!'IOO CORUJA E OUTROS I 1 2 AS
7 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I I 2 AS

16 PAULO DELGADO E OUTROS I 1 2 AS
5 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I I 2 AS

I.... ' RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I I J AS

11 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 1 J AS
10 FERNANDO CORUJA E OUTROS I 1 J AS

MOREIRA FERREIRA E OUTROS I I J AS
5-1 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS I 1 J AS

I FERNANDO FERRO E OUTROS I 1 J RE
12 OLíMPIO PIRES E OUTROS I I 4 RE
l-I FERNANDO FERRO E OUTROS I 2 AS

13 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS I lA AS

IS MOREIRA FERREIRA E OUTROS I J AS

16 IUCARDO FERIlAÇO E OUTROS I J AS
17 FERNA!'IOO CORUJA E OUTROS 1 3 AS

2 SÉRGIO NQVAIS E OUTROS I 3 AI
19 PAULO DELGADO E OUTROS I J 1 JU:
1·2 FERNANDO FERRO E OUTROS I J 1 AS

I' RÉGIS CAVALCANTE E OlJTllOS 1 3 I AS

I RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS I 3 11 AI

120 PHJLEMOl'I RODRIGUES E OUTROS I J D JU:
.1-1 RÉGIS CAVALCANTE I! OUTROS I J D AI

1-3 FERNANDO FERRO E OUTROS I J D AS
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121, PHILEMON RODRIGUES E OUTROS
-

I 3 III AI

11-4 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 m AS

-1\1-2 llÊGIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 m AS

ti!'- VllGiLIo EIllJTIU)S I 3 IV RJ:

FERNANDO FERJio E OUTROS I 3 V RE
18-3 REGlS CAVALCANTE E OlITROS I 3 V RI:
24 RICt\ilXl FERRAcO E OlITROS 1 3 v AI
25 SERGIO NOVAIS E OUTROS 1 3 V AI
26 FERNANDO CORUJA E OUTROS 1 3 v AI
27 OLIMPIO PIRES E OUTROS I 3 V AI

21 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 VI AS

9 MOREIRA FERREIRA E OUTROS 1 3 VI AS
30 RICARDO FERRAÇO E OlITROS 1 3 VI AS
31 sERGIO REIS E OUTROS I 3 VI AS
106 FERNANDO FERRO E OlITROS 1 3 VI RI:

21-1 REGlS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 VII RI:

33 MOREIRA FERREIRA E OUTROS I 3 VII AS

32 VlRGlLIO GUIMARÃEs E OUTROS 1 3 VII RI:

1-7 FERNANDO FERRO E OlITROS 1 3 VII AS

34 DR. HELIO E OUTROS 1 3 VII RE

35 RICARDO FERRACO E OUTROS r 3 VII RE

36 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 1 3 VII RE

37 SERGIO REIS E OUTROS 1 3 VII RE

38 FERNANDO CORUJA E OUTROS 1 3 VII AS

5-3 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3 VII AS

39 REGlS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 VII RE

40 REGlS CAVALCANTE E OUTROS 1 3 VII RE

I RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS f J Vlll RE ._-
21-2 REaIS CAVALCANTE E OUTROS 1 J VIII AS

42 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I J VIII RE :

144 DLYCON TErnAPThITO E OUTROS I J IX RE --
3 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS I 3 IX AS

1-8 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 IX AS

~5 DLYCON TERRA PThITO E OUTROS I 3 X RE

)-9 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 X AS

I-Ia FERNANDO FERRO E OUTROS 1 J XI AS

21-3 REGIS CAVALCANTE E OUTROS I J Xl
~----

46 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS 1 3 XI AS

I-lI FERNANDO FERRO E OUTROS 1 3 XII AS

47 OLÍMPIO PIRES E OlITROS 1 3 XII AS

5-4 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3 XIII AS

i4a RONALDO VASCONCELLOS EOUTROS I 3 XIII AS

~9 RICARDO FERRACO E IllJTIU)S I 3 XIII AS

50 VlRGiLIO GUIMARÀES E OUTROS I 3 XIII RJ:

120 FERNANDO CORUJA E OUTROS I 3 XIII AS

SI INOCÊNCIO DE OLIVElRA I 3 XVII AS

52 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 XVII RJ:

53 PAULO DELGADO E OUTROS 1 3 xvm AI

53-1 PAULO DELGADO E OUTROS ) J XIX RJ:

53-2 PAULO DELGADO E OUTROS I 3 xx RJ:

28-4 REaIS CAVALCANTE E OUTROS I 3 I AS

54 VlRGlLIO GlJIMAR.ÀEs E IllJTIU)S I 3 I RI:

1-12 FERNANDO FERRO E OUTROS I 3 I RJ:

57 SARAIVA FELIPE E OlITROS I 3 2 RJ:

56 FERNANDO CORUJA E OUTROS I 3 2 RJ:

55 RICARDO FERRACO E OUTROS I J 2 RI:

5-5 SERGIO NOVAIS E OUTROS I 3 2 AS

1-13 FERNANDO FERRO E OUTROS I J AS

59 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 3 3 RI:

lIO CLEMENTINO COELHO E OUTROS I 3 3 RJ:

51 PlIDRO EUGÊNIO E OUTROS I 3 J
_.

RJ:

63 REGlS CAVALCANTE E OUTROS I 4 RJ:

1-14 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4 RI:

62 RICARDO FERRAÇO E OUTROS I 4 I AS

1·15 FERNANDO FERRO E OUTROS I 4 I RJ:

3-1 REGIS CAVALCANTE E OUTROS 1 4 I AI

64 OLÍMPIO PIRES E OUTROS I 5 RJ:

165 lNocENCIO DE OLIVEIRA I 5 2 AS

67 INOCÊNCIO DE OLlVEIKA 11 6 RJ:

66 SARAIVA FELIPE E OUTROS 11 6 RJ:

~ INOCENCIO DE OLIVEIRA 11 6 2 AS

~I REaIS CAVALCANTE E OUTROS 11 6 2 RJ:

7\ vmoiLlo GlJIMAR.ÀEs E OUTROS n 7 IV RJ:

70 REaIS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 Iv AS

72 vmolLIO GlJIMAR.ÀEs E OUTROS 11 7 V RJ:

73 REaIS CAVALCANTE E OUTROS 11 7 V AS

1-16 FERNANDO FERRO E OUTROS 11 7 V AS

74 ItÉG1s CAVALCANTE E OUTROS 11 7 VII RJ:

75 PEDRO W<;ÊNIo E OUTROS 11 I RI:

77 sERGIO NOVAIS E OUTROS 11 I 11 AI

\·17 FERNANDO FERRO E OUTROS 11 8 V AS
76 SAlWVA FELIPE E OUTROS 11 8 V AS
71 INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 8 VII AS
79 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS 11 9 U RI:

I INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 11 9A RI:
1-\8 FERNANDO FERRO E OUTROS III 10 AI
\-19 FERNANDO FERRO E OUTROS lU la I AI.
\-20 FERNANDO FERRO E OUTROS m la 2 AI
!lO SARA\VAFELIl'E E OUTROS m 11 RI:
\-2\ FERNANDO FERRO E OUTROS lU 11 AS
\ RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS UI 12 3 RI:

61 RÉGIS CAVALCANTE E OlITROS m 14 11 RI:

87 vmoiLIO GlJIMAR.ÀEs E OUTROS IV 14 11 RI:

86 RÉGls CAVALCANTE E OUTROS IV 14 11 R'!:

85 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS IV 14 11 RI:

84 DR. HELIO E OUTROS iv 14 II RE

83 RICARDO FERRAÇO E OUTROS IV 14 II RI:

82 SERGIO REIS E OUTROS IV 14 11 RI:

1-22 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 14 11 RI:

18 DR HELIO E OUTROS IV 14 III RI:

90 REGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 14 lllA RI:

89 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS !V 14 lUA RI:

1-23 FERNANDO FeRRO E OUTROS IV 14 VI RI:

I DLYCON TERRA PINTO E OlITROS IV 14 VII RI:

92 DLYCON TERRA PThITO E OUTROS IV 14 X AS
3 V1RG1L10 GlJlMAR.ÀEs E OlITROS IV 14 XI RI:

94 MOREIRA FERREIRA E OUTROS IV 14 U RI:

1-24 FERNANDO FERRO E OUTROS IV 15 RE

98 VIRGiLIO GlJIMAR.ÀEs E OUTROS IV 15 RI:

7 REGIS CAVALCANTE E OUTROS IV 15 AS

96 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS IV 15 AS

5 DR. HELIO E OUTROS IV 15 RI:

75-1 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 18 ., RI:

101 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 19 RI:

100 PHILEMON RODRIGUES E OlITROS V 19 RI:

102 FERNANDO CORUJA EOUTROS V 19 RI:

506 sERGIO NOVAIS E OUTROS V 19 AS
\.25 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20 RI:

1-26 FERNANDO FERRO E OUTROS V 20 I AS
1-27 FERNANDO FERRO EOUTROS V 20 2 AS
1-28 FERNANDO FERRO E OUTROS V 21 RJ:

106 FERNANDO CORUJA E OUTROS V 22 RI:

105 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS V 22 RI:
104 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 22 RI:

103 DLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 22 RI:
5-7 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 lU RI:
5-10 sERGIO NOVAIS E OlITROS V 22 IV RE

5-11 sERGIO NOVAIS E OUTROS V 22 V RI:
5-1 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 VI RI:
5-9 SERGIO NOVAIS E IllJTIU)S V 22 4 RI:
68-2 REaIS CAVALCANTE E OUTROS V 22 6 AS
107 SERGIO REIS E OUTROS V 22 6 llE
109 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 2Z" 6 RJ:
1-29 FERNANDO FERRO E OUTROS V 22 6 . RJ:
101 SÉRGIO NOVAIS E OUTROS V 22 7 RJ:
I1l FERNANDO CORUJA E OUTROS V 23 RJ:
112 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 23 RJ:

113 SERGIO NOVAIS E OUTROS V 23 RJ:
106-1 FERNANDO CORUJA E OlITROS V 24 RJ:
104-1 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 24 RJ:
110 GLYCON TERRA PINTO E OlITROS V 24 RJ:
99-2 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24 11 RJ:
99 REGIS CAVALCANTE E OUTROS V 24A RJ:
99-1 REGlS CAVALCANTE E OUTROS V 24A I RI:
58-1 PEDRO EUGIlNIO E OUTROS V 25 RJ:
58-2 PEDRO EUGÊNIO E OUTROS V 25 U RI:
116 RICARDO FERRAÇO E OUTROS V 25A RI:
117 SERGIO REIS E OUTROS V 25A RJ:
115 RONALDO VASCONCELLOS E OlITROS V 25A RJ:
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114 CLEMENTIDO COELHO E OUTROS V 2SA u:
lIS·1 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 2SA I u:
115·2 RONALDO VASCONCELLOS E OUTROS V 25A U llE
114-1 CLEMENTINO COELHO E OUTROS V 2SA U llE
118 RÉGIS CAVALCANTE E OUTROS V 26 AS

119 GLYCON TERRA PINTO E OUTROS V 26 AS.-

• • PARECER DA cOMISSAO

A COrnIIIllo de Defesa do ConlIlMnidor, Melo
Amblenle • Minoria., em I'lIUI1I1o ordinllrie reelizad8 hoje, opinou
lJ'\lIIllll1llllllllle pela eprov~ do Prcjelo de l,ei n" 1.617199, dai lIIIMIIldIII
~ em PIeiWIo de n"I22, 24, 25, 26, 27 D 77199, pela~
perclal da emendei de n"l1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11, 14,15,16,17,18,
21,28,28,30,31,33,38,43,46,47,46, 49, i~:53,62,63,65,67,68,69,
70, 73, 76, 78, 92, 116, 97, 118, 119 e 120199, com 1Ul*ilUtiYo, • pela
~ da emendei de n"l12, 13, 19,20, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
41,42,44,45,50,52,54,55,56,57,56,59,60,61,64,68,71,72,74,75,
79, 80, 81, 82, 63, 84, 85, 86, 67, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 106, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115,
116, 117199, llOI tennoI do pwecer do relator, Dep. LueI8no PIzz8tto.

EItIverem preaen!DI os Senhores DepuIadps
Luciano PIzzatto, Vlce-PreIIdente no e-clcio da PAIeid6ncia, CelIo
Ruuomanno e Paulo Ba/War, Wé-l>reaidllntoa, RonoIdo VIIICQf1C8Iloa,
FI!IlIIl1do Gabeil'll, LuiZ BIItIIlcourt, BlICId PIconço, Ric8rte do FI'IIilaI,
SIbatlIo Made!I'II,~ FemIll'II, Joio Magno,~ Afolwo, tMrdo
Blbr, Ricardo Jur, RegI. Cavelccrte, FlIIT1lII1do ZUppo, Laura Cameiro,
JoH Bo!be, Phlllmon RodrIguea, AIolzlo Slnoa, F6lime PeIaea, Meri8
Ab8liIa, MIrlnha Raupp, FlIIT1lII1do FDITO, Ak:lone AIhayd8, Dunlo
PI.-.chl e S6rgio NovaI•.

8IlII de CornlaIIo, 20 de oulubro do 1999.

RU8llOMANNO
no~clo de Preald6ncia

SUBSTITUrIVO AbaTAOO PELA COMISSÃO
Dispõe' sobre a criaçdo ela Agincia NaciCNlal de

Águas - ANA. entidade f.d.ral de Impl._nlaçdo d,
Polllica Nacional de Remtr_ HldriCOJ • de coord.nação

do Slslema NaciOllal de G.renciOlMnlo de RecurllO.t

Hídricos. e dá ""tras ProvidêllcilU.

. O Congresw Nacional decreta:

CAPiTULO I

Dos Objetivos

Art. 1° Esta lei cria a Agencia Nacional de Águas - ANA, entidade
federal de ,implementaÇlo da Política Nacional de Recursos Hidricos e de ooordenaçio do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidrico.. estaliel~o regras para a sua
atuaçio, sua estrutura administrativa e .uas fontes de recursos.

CA.(TULOn·
Da Criaçio, Na_Jaridic& • COIIlpedaclÀJ.;

Acheia NacÍOlla! d. Ápu- ANA

Art. 2' Compete ao COIlieIbo Nacional de RecurJoI Hldricos promover a
anicuJaçio dOI planejamentos nacional, regionais e estaduais elaborados pelas entidades que .

integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recuroos Hldricos • formular a PoIíti<:a

NlICional de RecursosHldrico"lIOItenilos da Lei n" 9.433, de 8 dejaneiro de 1997.

Art. 3· Fica criada a Agc!ncia Nacional de Águas • ANA, lUtarqUia aob

lOBÍIDO especial, com lUlooomia administrativa e tlnanceira, vinculada ao .MiníItério do Meio

Ambiente, com a finalidade' de implementar, em sua esfera e atn'buiçlles, a PoIJtica Nacional de

Rec:unoa Hldricos e coordenar o desenvolvimento do Sistema Nacional de GerenclllMDto de

Rec:unoa Hldricos.

Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo
instalar unidades administrativas regionais.

Art. 4° A atuaçio da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivo..
diretrizes e instrumentos da Politica Nacional de Reamos Hídricos e será desenvolvida em
aniculaçio com órgIos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciam.nto de Recunos Hldricos, cabendo-lhe:

1- supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividade. decorrentes do
cumprimento da legi.laçio federal pertinente ao' recursos hídricos;

11 - dillCiplinar, em caniter normativo. a implemen~o. a
operacionalização, o controle e a avalilÇio dOI instrumentos da Politica Nacional de Recursos
Hídricos;

lU - coordenar, na esfera federal, a elaboração dos planos de recursos
hidrico. e supervi.ionar sua ímplementaçio;

IV - outorgar, por int<mtédio de autorização, o direito de uso de recursos
hídricos em cO!]lOs de água de dominio da Uniio, observado o dispo.to nos artigos 5·, 6° e 1";

V - fiscalizar os usos de recurso. hídricos nos corpos de água de domínio
da Uniio;

VI- elaborar estudos técnicos para .ubsidiar a definição, pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hldricos de
dominio da Uniio, com bale DOI mecanillllOS e quantitativos sugerido. pelos Comitês de Bacia
Hídrogrifica. na forma do inciso VI do art, 38 da Lei nO 9.433, de 1997;

vn- 0IIimuIar • apoiar u iniciativas voItadu para a criação de Comitês
de Bacia'Hidrogrifica;

vm - implementar, em aniculaçio com os Comitês de Bacia
Hídrogrifica. a cobrInça pelo USO de l'llCUf1OI hídricos de domínio da Uniio;

IX - atreCIdar, diltribuir e aplicar """,ilU auferidas por intermédio da
cobrança pelo USO de m:urIOI hldricos d. domInio da Uniio, na forma do disposto no anigo 22
da Lei n· 9.433, de 8 dejaneiro de 1997;

X - plallejar • promover açlles destinadaa a prevenir 011 minimizar os
efeito. de secas e inundaçlles, no Imbíto do Sillema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hidrico.. em articuIaçio com o 6rgIo eentraI do Sistema Naeional de Defesa Civit em apoio aos
Estados e Municlplos;

XI • promovw a elaboraçlo de estudo. para subsidiar a aplieaçio de

recursos financeiros da Uniio em obru • serviços d. regulari~ de cursos de ógua, de

alocaçio e distribuiçio de água, e d. controle da poluição hidrica. em consonância com o
estabelecido nos planos de recut10I hldrico.;

XlI - definir e fiscalizar as condições de operação de rese<Vatórios por
agentes público. e privado.. visando a garantir o uso múltiplo dos recurlOl hidrico.. conforme
estabelecido nos planos de recursos hidrico. das respectivu bacias hidrogríficas;

XIIl - promover a .coordenação das atividades deJel1volvidas no âmbito
da rede hidrometeorol6gica nacional, em articulaçio com órgios e entidade. públicas ou
privadas que a integram. 011 que dela ..jam usuárias;

XIV - organizar, implantar e gerir o Sistema Naeional de Informações
sobre Recursos Hidricos;

X)I - estimular a pesquisa e a capaci~o de recursos humanos para a
gestão de recursos hidricos:

XVI - prestar apoio aos E.tado. na criaçio de órgãos gestores de
recursos hidricos~

XVII - prestar apoio técnico. administrativo e financeiro ao Conselho
Nacional de Recursos Hidrico.;

XVlll - propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídrico. o
estabelecimento de incentivo.. inclu.ive financeiro., à conservação qualitativa e quantitativa de
recurso. hldrico•.

§ 1° Na execução das competc!ncias a que se refere o inci'o 11 deste
anigo, serão considerado.. nos casos de bacias hidrogiáficas compartilhadas com outros pai....
os respectivo. acordos e tratados.

§ 2' As açlles a que .. refere o inciso X deste anigo, quando envolverem
a aplicação d. racionamento. preventivos, somente poderão .... promovidas mediante a
observáncia de critérios a serem definidos em decreto do President. da República.
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§ 3" Para os fins do disposto no inciJo XII deite litigo, a deIlniçIo da
condições de operlÇio de _Mos de aproveillJllelltol~ lCri eíeluIda em
articulaçlo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

§ 4" A ANA poderá delegar ou lIrib\IIr a qfnciu de 'sua 011 de bllcia
hidroarifica a execuçio de lIividades de IU& cornpet&lcia, acletermol do art. ~ da Lei n" 9.433,

de8 dejlJleÍro de J997, e demais diJpositiVOllcpiuplicáveiL _ n1C."""q"." .._

§ 5" Na inexistência de agbIciu de 'sua 011 de beciu hidrDsrificu, a
ANA poderá delegar a órgIos ou entidades públicu federais, estaduais. do Dislrilo FedenI, ou
atribuir a organizações sociais civis de interesse público, por pram delenninado, a execuçIo de

atividades de sua oompelincia, lIOI termos de 1egislaçlo ali vigor.

Art. 5" Nu outorgas de diteito de UIO de recurIOI hIdricos de domlaio da
Unilo, serIo respeitados os seguintes limítea de prazos, contados'da data de pubIÍCIçIO doa
rapectiVOl atos administrativos de autorizaçlo:

M. ao A ANA..dirIIlida por..Diretoria CoJcsíada, COII1pOII& por

c:ialIo ...alIroa, ....... palo ...... CII lIpubIica, COII1 lIlIlldatllI nIo coincidentea de

qIIlID-;&lIIIltkk_lIIIIaI..-.duÇio -ma, e-'COIIlUlMProcuradoria:

§ \" O~ de ANA lCri escolhido pelo Presidente de
a.púIJIica __ OI lIlIIIbnlI ela~ CcJlIIiacIa, e ilMlliclo na fiInçIo por quatro anoa ou

palo pruo que _ela_..-..o.

§ 2' Em caso de vasa 110 cuno do mandlto, este será completado por

suces_ inveslido na fOnaa previu 110 CI1pIl, que o-mpelo pram_nte.

Art. 9" A exonerIÇio imolÍVIde de dirigentes da ANA só poderà ocorrer

nos quatro meteS iniciais dos respec:tiVOIlIlIIIdatos.

da outorga;

projetado;

t \' Apóo o pruo a que ..... o ct1f1tIl, OI dirigeates da ANA somente

11 - até seis anos, para c:oncluJIo de imp\intaçIo do empreeDdi- penIerIo o mandato em decomlncia de raaíJIcia, de condcaaçIo judicial tranaitada em julgado,

ou de decisio definitiva em procesIO administrativo diJeiplinar.
m- até ttinta e cinco anos, para vigência da outorga de cIiJeito de Il1O.

§ J" Os ptUOS de vigônci& du outorgU de direito de uso da recunoa
hldricos serio fixados em funçlo da nstureza e do porte do empreendi_o, levIIIdo-ae CIII

COIIIideraçio, quando for o cuo, o periodo de retorno do investimento.

§ 2' Os prazos a que se referem os incisos I e 11 poderio lerllllpliadoa,

quando o porte e a importância social e econàmica do empreendimento o justificlr, ouvido o

Conselho Nacional de Recursos Hldricos.

§ 3" O prazo de que trata o inciso lU pod.... ler prorrogado, pela ANA,

respeitlJldo.se o prioridades estabelecidu nos Planos de Recursos HIdrioos.

§ 4" As outorgo de diteito de uso de recursoa hldricoa para
concessioniriu e autorizadas de serviços JlÚblicos vigorvlo por plUOl coincidentes com OI doa
COIreSpOlIdentes contnItos de concessio ou atos adminilllrativoa de ..-izaçIo.

Art. 6' A ANA poderá emitir outorgU preventivas de UIO de recunoa
hldricos, com a finalidade de declarar a disponibilidade de água para OI UIOS~

observado o dispoato no art. 13 da lei n" 9.433, de 8 dejlJleÍro de 1997.

§ J' A0lIllII'gI prewntiva nIo confilre dimto de UIO da rec:uDllI h/dricoa
e se destins a resen'ar a vazio puslvel de ..-p, poosibiJitando, _ ilIwstidcna, o

planejamento de empreendimentOl que necessitem d_ recul10l

§ 2' O pruo de validade da outorga pmveativa ..... fixado !cYIDdo-Ie
em conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se 10 míxilllO de um
ano, findo o qual será considerado o disposto nos incisos I e 11 do artigo anterior.

Art. .,. Pila efeito de licitar a concessio ou autorizar o UIO de poleIIciaI

de energia Iúdliulica em corpo de água de dominio da Unilo, a Ag~ncia Nacional de EIIOQIia
E1~ • ANEEL deverá promover, junto à ANA, a prévia obtençio de declaraçio de reserva de

disponibilidade hidrica.

§ \' Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de 'sua de

domínio dos Estadoa ou do Distrito Federa~ a decluaçio de reserva de disponibilidade hidrica
..... obtida em articulaçlo com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos.

§ 2' A declaraçio de reserva de disponibilidade hldrica lCri
tronsformada automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de UIO

de recursos hldricos i instituiçio ou empresa que receber da ANEEL a CllIICeIsio ou a

autorizaçio de uso do potencial de energia hidráulica.

§ 3" A declaraçio de reserva de disponibilidade hldrica obedeCed ao
disposto no art. 13 da Lei n" 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e será fornecida em prazo. a serem
,..l&menlados por dect<to do Presidente da República.

§ 2' Sem prejuízo do qlJll previem as legisIaçaes penai e relativa à
puniçio de atos de improbidade admillÍllralÍva 110 serviço público, lCri causa da perda do
mandato a inol>.-viocia, por quaJquer um dOI dirigentes da ANA, dos deveres e proibições

i_ea ao CIIl!D que ocupa.

§ 3" Para OI fins do disposto no parâgrafu anterior, cabe ao Ministro de

EIlado do Meio Ambiente illllaulV o~ administrativo disciplinsr, que será conduzido
por comissio especial, competindo ao Pnlsidente da República determinar o alãstamento

pravenlivo, quando Ibr o caso. eproferir o julgamento.

Art. 10. AOIdi~ da ANA é vedado o ClC<II'Cicio de qualquer outra

atividade profissiona1, empreslrial, sindical ou de direçIo politico-partidíria.

§ J" É vedado &OI cIiripItes da ANA, conforme dispuser o seu
reP-o i-. lIr~ direto ou iMiraIo _ eoapreM reIaciooada com o Sistema

Nacional de~ de llAll:u.- Hldricoa.

§ 2' A vedaçIo de que trata o CI1pIl nIo se aplica &OI casos de atividades

prolIIIioaaia~ de villClliolCClOlllllllia lIIIlIIidos com entidades JlÚblicaa ou privado

de lIlIiIIo a )IIICIUiIa.

M. JI. Col1Ipete • DintariaCoIcaiada:

I·__a admiJlIJtnçio da ANA;

n. edilar JlOIIIIU sobre lIlIIísiu de competbia da ANA;
I

111· aprovar o reai- illlerno da ANA, a organizlçlo, a estrutura e o
imbito decioório de cada cIireloria;

IV • cumprir e fazer cumprir u normas relativo ao Sistema Nacional de

Gerenciamento de RecunoI Hldricoa;
V • exIlIlillll' e decidir sobre pedidos de outorga do dillitOl de uso de

RlClIIIOI hldricoa de domínio da Uniio;
VI· elaborar e divulgar relatórioa sobre o atividades da ANA;

VII • encaminhar OI demonstratiVOl contíbeis da ANA aos órgIos

VIU - decidir pela venda, cessio ou Ilusuet de bens integrallles do

ptlrime'lnio da ANA; e
IX - conhecer e julgar pedidos de reconsideraçio de decllÕes de

COIIIpOMnles da Diretcria da ANA.

§ I" A Diretoria deliberará por maioria simples de VOIOI, e lO 1llWlÍ1Í

com a preMIlÇ& de. pelo menos, Iria diretores. entre eles o Diretor-Presidenle ou~ subatituto
ltpJ.

I

§ 2' As decilÕes reJacionadu com u CO,!llIld&lciu illll~s da

ANA, pmoi_ 110 art. 3", J«Io tomado de tonna colegiada.
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Art. 12. Compete ao Diretor-Presidente:

1- exen:er a repretClIlaÇIo legal da ANA;

n· presidir u reuniIles da Diretoria Colcaiada;

m-cumprir e fizer cumprir u decillles da DiJetoria Colegiada;

IV - decidir ad refere"""'" da Diretoria Co!eIiada u qIICItllea de

V· decidir, em ClIO de empate, nu deliberaçlles da Diretoria Colegiada;

VI • nomeu e exooerar seMdora, provmOO OI CIQlOI em cominlo e u
lIIlI\llleI de confiança;

VUI • euc:aminhar 10 ConJelho Nacional de 1lIc:UrIClI HldricoI OI

rtIatérlOI elaborados pela Diretoria CoIegíada e demail __ de CCIIIlpIlbia daquele

CoMeIho;

x-winar contralol e convênios e ordenar despesas; e

XI· excrcer o poder disciplinar, nos termos da legislaçlo em vigor.

Art. 13. Compete à Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia

GenI da UniIo puallns de orlcntaçIo normativa e supervido técnica:
I .~ judicialmente a ANA, com prmogativu procesIUlÍl de

FUIllda P6b1ica;
n· ..-ar judicialmente os ocuplJltes de cargos e de fu1lÇÕCS de

dirIçio, illClusive após a ceIIIÇio do respectivo exercicio, com reCerência a atos praticados em

cIoc:omncia de IUU llribuiç<les lepil ou institucionais, adotando, inclusive, u medidu judiciais

cablveil, em IIOme. em def'ela dos~..ws;

III • apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza,

i__u atividades da ANA, illlctevendo-os em divida ativa, JlII'l finl de cobrança arnigàvel
oujudicial; e

IV· executar u atividades de consultaria e de ueessoramento jurídicos.

CAPiTULO IV
Dee Serrido.... da ANA

Art. 14. A ANA COIIIIituiri, 110 prazo de trinta e seil m_ a COlIlar da

data de publicaçIo data lei, O MIl quadro próprio de peuoaI, por meio da realizaçIo de concurao
público de provu, ou da proyu e ~'-da_rédiambuiçlo de servidores de óisioa e

llIIiIladea da adminisIraçIo riiIItíi cllitta, lIdiiPíica~ 'ft.ndacional.

f I' Nos t.-moa do iaciao IX do 11'I. 37 da ConItituiçlo, fica a ANA
ú:lriIIda a dIluÍr COlIlI1IaçIo taIIpClrirII, por prazo llIo~ a trinta e seis _ de

.-oaJ Ncaloo impreeciDdlYCI ao-'doda lUlI atribulçllel institudoaIil.

f:tO Para OI ftas do dlI\lOlIO 110 \lIdInf'o lIIlerior, do CClIIIidtradu
.-idades tempcririu de ellIlllPCional 1_ JlllbIico u atIvidadea I'IIelivu ;
;dIpIementaçIo, ao ........mwo. ilMÍlaçlo da prajetoa •~ da car6t.- ftDalllIicc
na á'ea de RCWIOI hIdrlcoa, ímpnIcilIdlveia i impIaatIçIo • illUaÇlo da ANA.

! . Art. 15,· A ANA poderá requiJitar, com &ma, servidores de órglol e

eatidadea iJltcl!rlllles da adminillrlçlo pública f'edenI dÍRitl, lUIírquica e funcional, quaisquer
que lCjam u atribuições a serem exercidu.

§ 1"JU requiaições pua exen:leio na ANA, llIlll ClfllO em comiulo ou
l\IIIÇIo de contiança, ficam autorizadu pelo prazo míximo de villle e quIIro _ contado da

inaIIçIo da lIII&rqUia.

§ :tO 'fraJllCOlrido o prazo a que 11 n6re o pII'ipfo lIllerior, _

serIo cedidoI pua a ANA·.iavidores por ela requiIitadoa pua o -'cio de CIrJlll em
COlIIÍnIo.

f 3' Durante os primeiroa trinta e seil _lUbIeqOeoteIi illlla1açlo

da ANA, u requilÍç/les de que Itlla o CXfJIII deite artigo, com a prévia II1lIÚfeItaçIo daÍ
Minitlroa de Estado do Meio Ambiente e do PIÚléjimcnto, o.a-o e 0eItI0, serIo
ilNQlÚveil e de pronto llClIdimento.

§ 4" Quando a cesslo implicar reduçIo da rawnen.çio do

servidar requilitado, fica a ANA autorizada a complementá-Ia até atingir o valor percebido no

Ól'gIo ou na entidade de origem.

Art. 16. Ficam criados, com dinalidade de integIV a estrutura da ANA:

I . quarenta e nove ClrJlOI em comisdo, sendo cinco cargos de Naturoza

Eopecial, no valor unitàrio de It$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), e quarna e quatro

cargos do Grupo Oireçio e AuellOl'UllCnto Superiores • DAS, wim dillrlbuldoa: nq.ve DAS

101.S; cinco DAS 102.5; dezessete DAS 101;4; um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS

101.2; edoil DAS 102.1;

n· cento e cinqüenta fu1lÇÕCS de confiança denominadu Fu1lÇÕCS

Comillionadu de Recursos Hidricos • FCRH, sendo: trinta FCRH • V, no valor unitírio de RS
1.170,00 (mil cento e setenta reais); quarenta FCRH· IV, 110 valor UlIitírio de R.S 855,00

(oitocen!os e cinq(lenta e cinco reais); trinta FCRH • lU, 110 valor UlIitírio de RS 515,00

(quinhelllOl e quinze reais); vinte FCRH • 11, no valor unitário de RS 454,00 (quatmcenIoI e

~ e quatro reail); e trinta ·FCRH· I, 110 valor unitírio de RS 402,00 (quaIl'OCClXOI e doia
reais).

§ I" O servidor investido em FCRH exercerá atribuições de
UICSIO~tO e coordenaçlo técnica e perceberá remuneraçio coruopondente 10 cargo efetivo

ou emprego permanente, acrescida do valor da função para a qual tiver sido designado.

§ 2' A designaçlo para funçio de ....ssoramento de que Itlla este artigo

nio pode ser acumulada com a designaçio ou nomeaçio para qualquer outra forma de

comiuionamento, CCIIlndo o seu pagamento durante u silUlÇÕCS de afUtamento do servidor,

inclusive aquelas collJideradas de efetivo exercicio, ressalvlldos os penados a que se reterem os

incisos I, IV, VI e VIII e alineas 'a' e 'e' do inciso X do art. 102 da Lei n" 8.112, de 11 de

dezembro de 1990, e no lIt. 471 da COnlOlidaçlo das Leis dos Trabalho, aprovada pelo Decreto

Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943.

§ 3" A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a a1teraçlo de

quantilllivos e a cJillribuiçlo du FCRH dentro da estrutura organizacional da autarquia,

oboervados os niveis hierárquicos, os valores da retribuição correspondente e os respectiVOl

CUJtOI globlis.

§ 4' Nos primeiros trinta e seis meses seguintes à instalação da ANA, a

FCRH poderà ser ocupada por servidores ou empregados requisitados na forma do artigo

anterior.

CAPiTULO V
Do Patrim6a1o edas Raceilal

An. 17. Collllituem patrilllÔnIo da ANA os bens e direitos de sua
propriedade, os que lhe forem conferidol ou que venha adquirir ou incorporar,

An. 18. Constituem receitu da ANA:
I • OI recursol que lhe forem transferidol.em deoordnl:ia da cIolaçlleI

conaignadu no Orçamento Geral da Unilo, créditos especiais, crédilQl adicionais e

transferônciu e repuees que lhe forem conferidos;
n • os recursoa deeomntCl da cobrança pelo UJO de ÍiUl de corpoa

iudricos de dominio da Unilo, respeitando-se as formas e OI limites de aplicaçlo pI1lVÍIIOlllO

lIt.::2 da Lei n' 9.433, de 8 dejaneiro del997;

m.. 05 recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos

celebrados com entidades, organismos ou empresas nacionais ou internacionais;
IV • as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem

V • o produto da venda de publicações, material técnico, dados e

inlilrmlções, inclusive para tins de licitaçio pública. de emolumentos administrativol e de llxU

de illlCriçlles em concunos;

VI - rctribuiçlo por serviços de quaisquer natureza prestados a terceirol;

vn • o produto rClUltante da arrecadaçio de multu aplicadas em

deeomncia de llÇÕCI de filCl1izaç1o de que trlllm os lIte. 49 e 50 da Lei n" 9.433, de 1997;
VIII • os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móVeil e

imóveil de SUl propriedade;
IX • o produto da alienaçlo de bens, objetos e instrumentos utilizadol

pua a pràtica de infrações, auim coOlÔ do patrimônio dos infratores, apreeodidos em

decorràIcia do exercíCio do poder de policia e incorporados 10 patrilllÔniO da lUtarquia, nos

termos de decisIo judicial; e



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59431

x - os recut'!Os decorrentes da cobrança de emolumentos
Ilbninimúivos.

Art. 19. As receilu provenientes da cobrança pelo uso de recursos

hldricos de dominio da Uniio serio IIlJ.ntidas à disposição da ANA. na Conta Única do Tesouro

NICionaI, enquanto nio forem destinadas para as respectivas programações.

§ ]0 A ANA manlCflÍ registros que permitam correlacionar as receitas

COlII U blIciu hidrogrificu em que foram geradas, com o objetivo de cumprir o estabelecido no
art. 22 da Lei n" 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 2" As disponibilidades de que lrIIa o capIIl deste artigo poderão ser
lIIIlItidu em aplicações financeira.. na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.

§ 3" A fíxIçio das doIaçõea orçamentãrias da ANA na Lei Orçamentària

AmaI e sua progtlOllÇlo orçamentària e fínaDceira de execuçio nio sofrerio limites nos seus
vaiara, para movimentllÇio e empenho.

CAPÍTULO VI

Du Disposições Finais e Transitória.

Art. 20. Na primeira gestão da ANA;' um diretor terã mandato de três

~ dois diretores teria filndatOl de quatro anos e dois diretbtes terio mandatos de cinco anos.

para implementaro sistema de msndatos nio coincidentes.

Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial. direitos e

receita do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos. necessários ao funcionamento da

lUtarquia;

Il- remanejar. transferir ou utiJizar os saldos orçamentários do Minístério

do Meio Ambiente para atender às despesas de estruturação e manutenção da ANA. utilizando.

como recursos. as dotações orçamentárias destinadas às atividades fins e administrativas.

oboervados OI mesmos subprojetol, subatividades e grupos de despesas previsto. na Lei

Orçament.iria em vigor.

·Art. 22. A COl1!Ultoria Juridica do Ministerio do Meio Ambiente e a

Advocaci...Geul da Uníio pre&tario â ANA, no âmbito de suas competencias. a assistência

juridica necessária, até que seja provido o cargo de Procurador da autarquia.

Art. 23. O Poder Executivo implementará a descentralização das

atividldei de operação e manutençlo de reservatórios, canais e adutoras de domínio da União,

excetuada a infra-estrutura componente do Sistema Interligado Brllllileiro. operado pelo

Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

Parigrafo único. Cabení à ANA a coordenação e a supervisão do

proceuo de deacentralizaçio de que trila este artigo.

Art. 24. O Poder Executivo, no prazo de noventa dillll, contados a partir

da data de publicação desta lei, por meio de decreto do Presidente da República, e.tabelecerá ,

eatrutura regimental da ANA, determinando SUl iMtllação.

Art. 25. A ANA promovCflÍ a realização de concurso público para

pnlaICIIimento da VIpI exiltentelllO seu quadro de pessoal.

Art. 26. O art. ]0 da Lei n' 8.001, de 13 de março de \990. p.... a

vigonr com a seguinte redação:

"Art. l- ..

1- quarenta e cioco por cento aos Estado.; .
Il· quarenta e cinco por cento ao5 Municípios;

m- sele por cento ao Ministerio do Meio Ambiente;

IV - dois por cento ao Ministerio de Minas e Energia;

V - um por cento ao Ministério da Ciencia e Tecnologia.

§ 4" As colu destinadas aos Ministério. do Meio Ambiente e de Minas e

Energia repreaonlam a cobrança pelo uso de recursos hídricos nos aproveitamentos de potenciais

de enesgia hidriulica.

§ 5° Da cota destinada 10 Ministerio do Meio Ambiente:

I - quatro deoimos por cerno serão aplicados na elaboraçlo di Política
Nacional de Recul'lOl Hidricos;

li - seis inteiros e seis deoimos por cento seria aplicado.. por intermédio

da Agência Nacional de Águas, na implementação da Politica Nacionsl de Recurao. Hldricos e

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hldricos.

§ 6' Da cota destinada ao Ministerio de Minas e Energia:

I - um por cento será aplicado em estudos de inventário de recursos

hídricos e em outros JetV:iços relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica;

11 - um por cento será aplicado, por intermédio da Agl!ncia Nacional de

Energia Elétrica - ANEEL, na administração da rede hidrometeorológica de interesse do IeIor

el«rico."{NR)

Art. 27. A ANEEL pro.noverá, no prazo de noventa di... ajulte no
Wculo da compensaçio financeira e dos ..roya1ti.... de que lrIIa o art. 26, adotando como

referenciais OI valores de venda de energia praticado. no dia anterior 10 da publicação desta Lei.

Art. 28. O art. 33 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pUla •

vigorar com a seguinte redaçio:

'"A11. 33. Integram o SÍIlema Nacional de Gerenciamento de RectII'IOI
Hldricos:

1-o Collle1ho Nacional de Recursos Hldricos;

11 - a Agência Nacional de Águas;

1JI - os Conselhos de Recursos Hidricos dos Estados e do Distrito
Federal;

IV - os Comitês de Bacia Hidrográfica;

V - os órgãos dos poderes públicos federa~ estaduais, do Distrito
Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;

V1- as Agências de Água." (NR)

Art. 29. O art. 35 da Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação do inciso IX e acrescido do inciso XI:

"Art. 35 .

IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos

Hídricos e detenninar as providências necessârias ao cumprimento de suas metas;

Xl - formular a Política Nacional de Recursos Hídricos." (NR)

Art. 30. O art. 36 da Lei nO 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 O Conseího Nacional de Recursos Hidricos SCflÍ presidido pelo

Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Paràgrafo único. O titular da Secretaria de R=s Hidricos do

Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de Secretário-Executivo do Conselho Nacional

de Recursos Hidricos". (NR)

Art. 31. Ficam revogados os arte. 45, 46 e S4 da Lei n' 9.433, de 8 de
janeiro de 1997.

Art. 32. Esta Lei entra~m vigor na data de SUl publicação.

PROJETO DE LEI
N2 2.250-A, DE 1996

(Do Sr, Fernando Ferro)

Dispõe sobre a eXlgencla de responsável técnico nos estabelecimentos de
comercialização e depósitos de produtos agrotóxicos. seus componentes e afins.

(ÀS COMISSÕES DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO (ART.54) - ART. 24. 11)



59432 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

- Projeto Inicial

SUMÁRIO Confonne o Ar!. 23, Inciso VI da Consnrwção Brasdeira...

É competêllcia comum da Unito, dos "ÜdOl, do Distrito Federal e dOi
mnieipiOl, proteger o meio ambiente e combater a polaiçio em qulqller de
sauformu.

11 - Na Comissão de Agricultura e Política Rural:
• termo de recebimento de emendas - 1996
• 'emêndas apresentadas na ComIssão (2)
• termo de recebimento de emendas -1999 (nova legislatura)
• parecer do Relator
• parecer da Comissão
• voto em separado

oCongresso Nacional Decteta:

Ar!. I' Os estabelecimentos que depositam ou comercializam
produtos agrotóxicos, = componentes e afins, disporiio de Responsável Técnico
de nível superior, devidamente habilitado, registrado no Sistema CONFEAlCREA e
credenciado pelo Ministério do Trabalho.

Ar!. 2'. Compete ao Responsàvel Técnico:

I - controlar a enlIada e saída dos produtos;

rr - fazer cumprir as técnicas de armazenamento, depósito, estoque e dispensaçio
sobre agrotóxicos;

fi - exercer o controle dos =ituários agrooomicos e das notas fiscais de
comercialização dos produtos;

IV - fomecer as informações previstas pelo Código de Defesa do Consumidor e
aquelas emergenciais, em caso de àcidentcs com produtos comercializados pelo
estabelecimento respectivo;

v -proceder o treinamento de certificação e habilitação de agricultores e técnicos

P8fágrafo único. De acordo com o porte ccooomico do
estabelecimento de que trata o Ucaput" do ar!. I' , desta Lei, na forma disciplinada
em regulamento, o Responsável Técnico, para o desempenho de suas atividades,
pOderá contar o auxilio de assistentes de nível médio, devidamente registrados no
Sistema CONFEAleREA.

Ar!. 3' O Responsável Técpico somente poderá prescrever o Receituário
Agrooomico quando especificamente autorizado pelo respectivo Conselho de
Engcnharla, Arquitetura e Agronomia· CREA.

Ar!. 4' Esta Lei entra em vigor na data da sua publical;ão.

Art.' S" Revogam-se as disposições em contrúio.

JUSIlFICATIVA

A questão dos agrotóxicos é hoje a principal preocupaçiD ambiental e
sanitária dos paises no mundo. Isto em funçio do uso excessivo e indiscriminado de
venenos, a relaçio nem sempre ética entre os bancos internacionais e as indústrias
netroauimic:as. os prejuízos causados â saúde do homem e ao meio ambiente.

A situação é tllo grave que em 1984 a Secreiaria GemI das Nações Unidas
publicou uma lista das substàncias proibidas, banidas e =trilas nos países
industrializados, para estimular os países pobres a ações similares, pois o poder das
empresas de venenos junto aos governos destes países impedia qualquer ação.'

Na reunião de cúpula de Miami, os presidentes latino-americanos resol_
tomar a questão dos agrotóxicos, indiretamente, como priorí1ária para o CODtincnte.

Há 25 anos nasceu o Receituário Agronômico, no Sul do Brasil, um
instrumento profissional, para fazer frente ao rnassaae de agricultores. A partir de
1989 ele tornou-se obrigatório em todo o Brasil. Ainda hoje não está toIa1mente
implantado; foi bastante desvirtuado tomaDdo-se um instrumento hurocrático de
interesse das próprias indústrias de agrotóxicos.

Não há fiscalizaçio eficiente e efetiva para o controle do Receituário
Agronômico, o que dificulta a sua impl~. A lei de Agrotóxicos, Lei n'

.7.802189, em seu Artigo 13, define comO funcionarácste dispositivo.

A venda de a&n\tólÍCOl e afins aOl usaáriOl será feita atravá de
receituário próprio, preserito por profillioaail habilitadOl, salvo ..
euepcionais qae forem previstnllla repla_çio desta lei.

A putir de estudos de especialistas e consultas a segmentos da sociedade
verificamos que moa Lei Complementar â Lei 7802189, a Lei de Agrotóxicos, llOS
permitirá implementar e melhor controlar os agrotóxicos.

Conforme o Ar!. 225 da Carta Magna,

Todos têlll Odireito ao meio ambiente eeoioKicamCllle eqailibl'lldo, bem
de uso CO_W11 do povo e eaencial à sadia qualidade de vida, illlpoIIlilHe ao
poder público e à coletividade o dever de defeade-Io e preservá-lo para u
preseates e faturai gerações.

O Parágrafo 1°, Inciso V deste Artigo da CartaMagna, estabelece que... Para
auegarar a efetividade deue direito, ÍIIeBmbe ao poder público:

Controlar a produçio, a comercializaçio e o emprego de téclrlcas.
tDétod", e sabltbclas qne comportem riscn para a vida, li qualidade de vida e
ao meio ambiente;

Estamos propondo 11 criaçio de um Responsável Técnico pera atuar nos
estabelecimentos de comercialiDçio e depósito de agrotóxicos. O profissiooal será
encarregado do controle da enlIada dos produtos no estabelecimento, condições de
segurança, armazenagem, controle de estoque, saída de produtos, situações de
emergências, controle de notas fiscais, receituários agronõmicos e elaboraçio de
mapas para as autoridades agricolas, sanitárias e ambientais, fornecendo o máximo
de informações e dados em casos de acidentes com produtos adquiridos naquele
estabelecimento.

Hoje não sabemos onde cstllo depositados e em que condições estio
armazenados os produtos agricolas e agrotóxicos. Um acidente, como um curro
circuito que provoca um incêndio, pode levar a uma catástrofe de grandes
proporções, pois os venenos não queimam, eles gaseificam-se podendo asfixiar
centenas ou milhares de pessoas. As embalagens hidrossolúveis se constituem em
oUtto perigo. Basta uma goteira sobre os produtos, ou um vazamento de âgua na
área para provocar um desastre de grandes proporções.

Determinados produtos mal armazenados podem se transformar, tomando-se
centenas de vezes mais tóxicos, havendo também riscos de explosões, e a
possibilidade destes produtos serem usados para fins crimÍllosos ou terroristas.

~m depósito situado em áreas baixas pode ser arrastados pelas enchentes e
c:ontamlnar e envenenar um rio provocando uma catástrofe de grandes proporções.
Isto já ocorreu no Rio Grande do Sul. Um vendaval pode causar estragos
scmclhantes.

Um assalto a depósito de cooperativa ou fazenda, como aconteceu no Estado
do Paraná, pode levar os assalllUltes ao desespero na tentativa de se desfazer da
carga.

o Responsàvel Técnico possibilitará um novo vínculo de controle, com
maior scgunmça pera a comunidade e pro!CÇIo, também, para o comcreianle de
agrotóxicos.

Sabemos que os fabricantes de agrotóxicos, utilizando a propaganda e muitas
vezes a extensi.o rural, tem subestimado os riscos a que estão submetidas as pesooas
que manipulam amotóxicos. A partir dessas informações tnmeadas, de um modo
geral, tanto o produtor rural quanto o comerciante acabam por tninitni2ar o perigo
que representa para a saúde a manipulaçio dos agrotóxicos. Intencionalmente a
informação é deturpada, fazendo com que as pessoas revelem os riscos que estio
correndo. As aberrações criadas e implantadas por essa propaganda sutil e insidiosa
dos venenos, tem provocado mprtes de agricultores e comerciantes de agrotóxicos.
Ela faz. com que hoje, em muitas regiões do Brasil, ainda se trata agrotóxico por
"remédio" ou udefensivo agrícola". O proprietário da loja e os vendedores
desconhecem os riscos que correm ao expor o produto em local inadequado. manter
ou manipular embalagens com vazamento. Com esta Legislação o problema tem
condições de ser resolvido, ou, senio, reduzido.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, tem
tradição e poderá, através dos seus conselhos regionais implementar a fiscalização e
controle dos estabelecimentos para adequá-lo à Lei.

Com o Responsável Técnico teremos condições de acelerar o processo e
fazer com que seja mais rapidamente implantando o Receituário Agronômico nas
Unidades da Federação que ainda nãG conseguiram.

O Código de Defesa do Consumidor é um instrumenW 'que visa proteger
também o agricultor. Através do Responsàvel Técnico e seu assistente teremos uma
garantia para este agricultor.

de 1996
/

/ Deputado FERNANDO FERRO
(PT-PE)
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"lEGt'SlAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI

CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAsIL

1988
............................................................-- .

T1nJLoill

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

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do. Distrito. Federnl e
dos MUlÚcípios:

VI- p~tegero meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas fonnas;

TiTuLo VIII

CAPtroLo VI

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder público e ã coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presenres e futuras gerações.

v - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o

.~~~~ .
......................................................................

das Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 12109/96, por
cinco sessões, Esgotado o pTllZO. não foram recebidas emendas ao projeto,

Sala da Comissão. em 23 de setembro de 1996,

Dtt.ro. nos tmDOS do Irt. 105. Papo Único. do -.RIeD. o
~ <lu~ ,proposiÇaa: PL's: '223195.

"437I9S:'1l4I9S.11SOl9S.17231!16.'1902I96.2250196.'23361ll6.
02690J97.'~lm. '270L97, '290397, ''317797. '442lW8,
-la22I9S. PDC69MB;·PPC53I96. PuIllique-te. .-..
. '\,\,-1 \ /

Em O'2./ O~ 1qq PRll3IDENTE.
lUa ;:,r. I'emanao l' erro} - .

Requer o desarquivamenlO de proposições

Senbor Presidente:

Nos termos do art.tOS. parálrafo único, do Regimento (nterao da Câmara dos
Depurados. requeiro I V.Eu.. o deslrquivlmento dls proposiçiies. a squir
relacionada. que sio de minba autoria:

PL 00223 1995 -Estabelece critérios para as liberações, pela Secretaria do
Tesouro Nacional. dos valores destinados aos fundos constitucionais.

PL l1043i 1995- ModifiCll a Lei 7827189 que regulamenta o artigo 159 inciso 1
Alínea c" da Constituição f:deral que institui os Fundos
Constitucionais- FNO:FINOR e FCO. E dá outras providências.

PL 00584 1995- Altera a redação dos artigos t e 2 da Lei 9048195 que torna
obrigatória a existência de instrumentos de medição de peso nM posto.
revendedores de gás liqüefeito de petróleo para uso doméstico.

PL 01150 1995-Altera os parágraf05 2 e 3 do artigo 23 da Lei 815919/ que dispõe
sobre a politiCll nacional de arquivos públicos e privados e dá outra.
providências.

PFC 00053 1996- Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor. ~teio
Ambiente e Minorias fiscalize o ~tinistério da Agricultura e do
Abastecimento. o Ministério da Saúde. o Ministério do Trabalho. e
outros sobre o uso de agrotóxicos.

LEI N? 7.802. DE 11 DE JULHO DE 1989 \.

Dbspóe sobre. PltsQUÍ!51J• .. exp~
tação, li produção. a embalagem e rotul.·
~. o trl.nsporU, o armuenamento, • co
merciaUzaçl.o. • propquda comerciaI. ..
utiliut;jo. .. imporucão, .. t!%portaç.o. o
destino final dos ~idu06 e emb.l.g~n8. o
regiatro. a c1ast;ificaçl.o, o controle• .. inspe
ç.io e a fiscalização de agrotóxicos. seus
compon6nt~$ e afins, ~ di outr.!I pTDvi~

déncias.

Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será
feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais
legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que forem pre
vistos na regulamentação desta Lei.

'COMISSÃO DE AGRICULTURA g POLÍTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.250/96

PL

PL

PL

PL

PL

PL

01723 1996-tnstitui o Programa de garantia de renda famíliar minima para
famílias de trabalhadores da agroindústria sucroalcooleira.

Ot902 I996-Regulamenta o artigo 8 inciso m da Constituição Federal que
Institui a figura "juris" da substituição processual.

02250 1996- Dispõe sobre a exigéncia de responsável técnico nos
estabelecimentos de comercialização e depósitos de produtos agrotóxicos
seul componentes f! afins.

02336 1996- Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de avaliação

periódica de saúde e análise laboratorial para trabalbadores expostos a
produtos agrotóxicos seus componentes e afins.

02690 1997- Allera a Lei 7802/89 para acres~elltarparágrafo. ao artigo 13
estabelecendo o usuário do agrotóxico devera apresentar no ato da
aquisição do produto juntamente eom o receituário agronômico
documento que o credeneia como aplicador objetivando reduzir o risco
grave de intoxicação e de mone..

02691 1997-Veda a produção o transporte o armazenamento a
Comercialização a propaganda comercial a utilização a importação e

exportação de agrotóxicos e dá outras providencias.

PL 02701 1997- Dispõe sobre os serviços de televi.ão tomunitária.
Nos termos do art, 119. CapUL L do Regimento Interno da Câmara dos

Depurados. o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia PL 02903 1997- Determina .qredo de justiça nos crimes sexuais.
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PL 03177

PL 04428

PL 04822

PDC 00698

1997- Allera o artigo 31 da Lei 8078190 que dispõe sobre a proleção do
consumidor e dá outras providência. exigindo a eo!llção de instruÇÕeS de
UlO e instalação na oferta e apresentação de produlos e serviços.

1998- Dispõe sobre os planos de beneilCios da Previdência Social e da
outras providencias.

1998-lnstitui o Programa de Garantia de Renda familiar mínima
para familias delrabalbadores do semi-árido brasileiro.

1998-Revoga artigo do Decrclo 2615198 que regulamenta o serviço de
radiodifudo comunitária.

Salas da. Ses.ões. em 02 de março de 1999

A"fh
~erna::;oFerro

Deputado Federal
PTIPE

,-- EMENDA Ng --I

S"prima-se o parágrafo único do arr. 2' do Projeto de

.JUSTlFICAÇÃO

o parágrito único do art. 2' dQ Projeto de Lei
.. ~ eitabelece que o responsÁvel técnico " ...poderá contar COM ••xilio

de a..iJlenles de nivel médio._". Emenda de minba autoria previ!
a pOHibilidade de novo .tatu. ao assistenle de nível médio, que
poderia .er o próprio r..pon.ãvel Iienreo. quando .e IrlItuIe de
Mlcroempr..... razio pela qual julgo deveria se.. 'Upti1llirlD esle
parágrafo único.

Ademais. na medida em que estabelece que "poderá
contar" o parágrafo único tom.~ inócu(h jK que se trata de
aorma de caráter voluatário e que nio delega, ao asailtetlJe de
nível médio. qulquer responsabilidade. a qui contiauaria -*'.
em última instância, do profissional de nivel superior. Em outras
palavra•• a reliacio dada an parágrafo úaico pada signif.... para
.. aplicação di lei, sendo conveniente sua supressio. pIIn tOnlllr I
Lei maiJ enxuta••em prejuizo daquilo a que xe propõe o Projeto.

--- ;rO.fJDtEWIl --- .

\ \tMmt Til, r:; t~'ll
PMDBISPI~

illlllllVll1l
:lJlUltlD\1l

fl_
: ' tllliJllllol""

I
P.L 2.23W96

MOI

I - Deputado MILTON MONTl

;_I< A.ri,ulturl e PoUtica Rur.1

Inclu.~. no artigo I" do Projeto de Lei. doi! ptrágrafOl ano.
seguinte redaç.io:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

..Art.l".....
§ 1" ~Ol estabeleeimentos eDqudndol como

l'IK::roempresa. ~eri. permitido o exercido de respollJlbiJidade tée.iea por
Im.tente de níyel médio. dnidanueQte registrado no Ji:Iteaq
CONFE.VCREA e credenciado pelo M"iltêrio do Trabalho. Ii..itado •••
esrabtlecimeJllo por responsável técsico. PROJETO DE LEI N· 2.250196

---;ltmDEt!IE --_.

§ Z- O profISsional de nível liuperior pocleri. ser
responsá\'el técnico Ilor até dois estabelecimentos. desde que pelo menos um
deles seja enquadrado como mícroempresall

JUSTlFICAÇÃO

Salada Comissão, em 14 de abril de 1999.

Pela presente proposição. o nobre Deputado FERNANDO

FERRO intenta obrigar os estabelecimentos que armazenam ou comercializam

produtos agrotóxicos, seus componentes e afins,' a disporem. em S8UI

estabelecimentos. de responsável técnico de nfvef superior. devidamente

habilitado, registrado no silllema CONFEAlCREA. e credenciado pelo Miniltério
do Trabalho. Em empresas de maior porte. este responlável técniço poderá

contar com o auxflio de um assistente técnico de nfvel médio '. iglIUnenta
registrado no CONFEAlCREA.

I - RELATÓRIO

Nos tennos do ano 119, caput, L do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abenura - e divulgação nll Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 1% 4199. por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram apresentadas duasemendas ao projeto.

i \
iSSI*flIA \

-- EMENDA NR --l
;2 '0'3 '

Grande (lute dos estabclecimentos que cotllercialízam
alCrotóxicDS são empresas de pequeno pane. localizadas em pequenas cidades
do interior do P:iÍ!. A euu empresa será por demais onUOlO - e 1UI1110
impollÍ\-el - contratllr um responslÍvel técnico de nível ~uperior. razia pela
qual julga-se conveniente flexibilizar SI. vlÍlida proposta do Projeto de Lei. de
ínltiluir responsabilidade técnica nOI estabelecimentos de comerc:ializaçio de
agrolÓ1icos. penuiti'lldo. entretanto. que tal atividade paua ser e~erclda por
prenukJnais de nível médio. devidamente registrados c fl5CaliZados pelo
Sittema CO'SFEAlCREA e pelo Ministério do Trabalho.

Dessa forma. eltar--se-ia ensejando melhores colldições
econômicas às Microempresas. sem prejuízo da qualidade do ateadimeDlO às
nanaas c aos cuidados técnicos que devem ser diJpenud05 ao "'Bueio e
eJtocagem de produto. agrotóxicos. ademal5 de se estar promovendo SI.

3111pliacão das oportunidad6 de emprego para a categoria de téc:D.icos
agric:olas e proú,sinRl.is assemelhados.

Julga-se. .ulém diuo.. conveniente explicitar - por
entender"ie de melhor .udequabilidaae técniC2 c operscional - em um
t1tabelecimento por rC3ponsive\ técnico. eom exceçi:o da )licroempresa q.e
poderia ~er ::lllistída por profissional responsavel por outra empresa. o que
alarga a!t poslibilidad~ desse segmento empresarial.

12,'O'lIi!,;'4
:.UA

P.L 2.2SÓ196

CClZlalIE .\gricMlturl CPnIUic" Rura!
M"

'- Depur.do 'JILTO!'/ 'Il0NTI
~M'IUlf . ~., I1J~'"
PMDBiSPI~

o projeto de Lei n° 2.~50196 detMmina ail)da que o

responsável técnico somente poderá prescrever o reeeltuário ag~ico H

estiver autorizado para tanto pelo Conselho de Engenharia.~ •

Agronomia. 1.5'1
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Justificando, o autor salienta: "Há 25 anos nasceu o

Receituário AglDllômico. no Sul do Blllsll, um instrumento profissional, pam fazer

frente ao mllSlllClll de agricuttores. A partir de 1989 ele tomou-e obligatôrio em

todo o Brasil. Ainda hoje não está totalmente implanllido; foi bastante desvirtuado

tomando-se um instrumento burocrático de interesse das próprias indústrias de

agrotóxicos."

Acrescenta o autor: "Não há fiscalização eficiente e efetiva

pera o controle do Recetttlário Agronômico, o que dificUlta a sua implementação.

A Lei dos Agrotóxicos (Lei nO 7.802189), em seu Artigo 13, define como deve

funcionar este dispositivo: a venda de agrotóxico e afins aos usuários será feita

por meio de receituário próprio, prescrito por profissionais habilitados, salvo casos

excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei."

Sem .'ter sido apreciada pela CAPR (ou por alguma outre
Comissão), a proposição foi, arquivada ao término da última Legislatura e,

posteriormente, desarquivada a requerimento do Autor.

Desarquivada, a proposição foi distribuída pam análise de

mérito às Comis$ÕeS de Agricultura e Política Rural, de Defesa do COnsumidor,

Meio Ambiente e Minoria~: Em seqüência, caberá à Constituição e Justiça e de

Redaçio examiná-lo quanto aos aspectos previstos no art. 54 do Regimento.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

CAmara dos Deputados, o Presidente determinou a abertura de prazo para

apRlenteção de emendas.

Duas emendas foram apresentedas por sua Excelência o

Deputado MILTON MONTI.

A primeira diz que nos estabelecimentos que forem

enquadrados na categoria de microempresa, o responsável técnico poderá ser
um profiuional de nível mádio e não necessariamente de nivel superior.

Estabelece ainda que um único profissional de nível superior poderá atender

simultaneamente a até dois estabelecimentos, desde que um deles seja

microempresa.

Justifica, !! proposição o argumento de que grande parte dos

estabelecimentos que comercializam agrotóxicos são empresas de pequeno

porte que não estariam em condições de arcar com o ônus da contratação de um

técnico de nível superior.

A segunda emenda suprime o parágrafo único do Ar!. 2" do

P.l. n° 2.250196 por considerá-lo inócuo. O referido parágrafo autoriza que o

responsável técnico seja auxiliado por assistentes de nível mádio registrados no

CONFEAlCREA, mas não, cria dever algum. Por isso, é inócuo.

É o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

Em que pesem os elevados propósitos que inspiram o

projeto examinado, não vemos como acolhê-Io.

ObriÍlar estabelecimentos comerciais a manter um técnico

de nível superior em sua' fOlha de pagamentiis aumentará custos e nada mais. O

reoaituário 'para a venda de agrotôxicos é uma forma de controle prevista na

ltQlllaçAo em vigor, conforme o próprio 'autor saliente' em sua justificação.

Apenas nio está implant'lldo em todas as unidades da' Federação. Em outras

plllavral, o1Mtrumento legal já existe. NAo será a aprovação de mais um projeto

de lei que '1\iiYerá de melhbl'ar o controle dos agrotóxicos.

A proposição nAo tem o alcance que o nobre autor imagina,

qual seja õ'''dll "acelerar' (, processo e fazer com que seja mais rapidamente

Implantadá'il'leceituário agronômico" nas unidadei da Federação que ainda não

conseglJirí'till:~fazlI.lo. Mas sem sombra de dúvida atende aos interesses

COlJXlI'BtiviB1aa de determinada categoria profiuional.

Situação semelhante ocorre com a exigência da presença
de profissional farmacêutico em farmácias e drogarias. Há legislação neste

sentido, mas esta, por div~s razões, nAo é cumprida. uma das quais é
ClIIéncia em muitas áreas de profissionais habilitados.

Reconhecemos a importáncia do tema e nos solidarizamos

com a preocupação do ilustre Deputado FERNANDO FERRO. O nobre Deputado

MILTON MONTI, com suas emendas, traz inegávei aperfeiçoamento ao Projeto.

É nosso ponto de vista, todavia, que as soluções propostas são ineficazes para a

solução dos problemas apontados. Não será obrigando empresas a contratarem

técnicos que se haverá da assegurar que a lei seja cumprida; e o ônus que o

projeto trará será insuportável para grande parte das empresas que cumprem as

normas legais mesmo sem empregar engenheiros agrônomos.

Diante do exposto, votamos pela REJEiÇÃO do Projeto de

Lei n° 2.250 de 1996 e das duas emendas a este oferecidas.

Sala da Comissão. em \:1 de ''',:__'''; de 1999.

"r ."-

Deputado SILAS BRASILEIRO

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou, contra os votos dos Deputados João Grandão,
Valdir Ganzer, José Pimentel, Welington Dias e Nilson Mourão, O Projeto
de Lei nO 2.250/96 e as emendas nOs 1 e 2, apresentadas na Comissão,
nos termos do parecer do Relator Deputado Silas Brasileiro. O Deputado
Nilson Mourão apresentou voto em separado:

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes, Xico Graziano e
Antônio Jorge (Vice-Presidentes), Carlos Melles, Joel de Hollanda, Paulo
Braga, Zila Bezerra, Carlos Dunga, Confúcio Moura. Gessivaldo Isaías,
Nelson Meurer. Silas Brasileiro, Themístocles Sampaio, Wilson Santos,
Anivaldo Vale. Luís Carlos Heinze, Odílio Baltlinotti, Paula José"Gouvêa,
Saulo Pedrosa, João Grandão, Nilson Mourão, Valdir Ganzer, Almir Sá,

Hugo Biehl, Rq,bf.lrto Balestl1il; Helenildo Ribeiro, Nilton Capixaba. Giovanni
Queiroz, Romel Anizio, Telmo Kirst e João Caldas e, ainda, Betinho
Rosadó, Gervásio Silva, José Rocha, Igor Avelino. B. Sá, Rubens Bueno,
José Pimentel, Wellington Dias. Agnaldo Muniz e Marcos de Jesus.

r

Sala da Comissão, em 27 deou~

Deputado DlLCEU SPERA~
Presidente ./

Voto ""' Separado
(Do s~. ~ilson Mouráo)

1- Ilalatório

A proposlcão do nobre deputado Fernando Ferro pretende disciplin,
a q;;es':ê.o de rnanipulacào, ::tdica:;ão e comerciall2,acào âe produtcs agrotóxico'
seus :omponentes e afins, por parte de estabelecimentos que armaz.enam
come::::::'alizam produtos agrOtóxicos, mediante a obrig!;toriedade dess
estabeleci.mentoe manterem re!iponsàvel técnico de n1vel sutlerior, deviduen
habi:=.-:a.do no sistema CONFEAlCREA com credenciamento polo :UnJ,stério
trabalho. a quem. competiria:

: - c::ntrolar a entra.da. e sa.ida dos produtos:
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II - :azer cumprir as técnicas d.e ar;mazenam.ento, depôsito, estoque e dispensac;:
sobre a.grotóxicos:

rI! - exercer o controle dos receituários agronômico!! e das notas fiscais
comerc:.alizaci!o dos produtos;

IV - fornecer as informações previstas pelo Código de DefesA do Consumidor
aquelas emergenciais, em
caso de acidentes com produtos comerc:'alizados pelo estabelecimento respectivc

-, - ?,:-:::::eder :; t:eina.'tIen'to de .:e:''::.':::'=açAo e habi:.::tac;lo de éQr:.::ultores
t4!cn.lc:::s

2- Parecer

J re.Lator :ia proposJ.câo, Jepucado Sila.s Brasileiro entende,
apesar ::e :::r.s:.aerar -:s ~levaàcs ;::==P0l'>J.':cs ~'..le ;,.nsp:.:a:n o proJet.o, que a
eX1.st;enc:.;a de 'J!n tecnJ.c:l je nivel super.lor, :.rii onerar os e!i'tabelecimentos
C'o:nerc:'al.s.

Alega, ';;U-:'=:SSl::l. qt:e -:. .::ecelt::.larlO par~ .. venda c.e aqro't6xicos
:á existe. só que !:'âo se ~::=cm:::,a i::tplant:ado em ":oaas as D'nidaáes da Feder~cAo.

Apre=5tln:t.a ':.anmem êm seu ::ê!.a:t:ór~o. a preoc:J.pacão ::ia que a propes~çâo atende a
!.n'teresses corpori!:t:,·J;l.s'tas ::e determ:.nada c<1..teqorla ?rc::.ss~onal. Finaliza seu
relat.6r:..o ~O::mal;lZ.andO seu vo't.o cont.,::a.rl.O á propasi.cao.

:: ..:tques't:.cnavel a. situacão de ==ag:Llidacie de nossos
estabelecimentos cotnerc:.ais DlOrmente aqueles de pequeno e :nedio porte. fruto de
uma exceSSlva e perversa carga tr:!..bu'taria e t.::n ~otal destempero da polit1ca
económica 'Jlgente. qUe alem de pri.VlleqJ.ar as ~port.l.(;:ões. via est1lll.ulo a um
=âtnbJ.o soorevalc:::.=ado. unoa sobrec~==eqou e :'::lpU'l:c:.: ao pecpJeno5 e médios
~l1presarl.~s a responsaoi:.:.-:aae de mant:er :) ~ad.o perverso ::a moeda estavAl.

,:.. Si1uae ;':';-.:=.~=e2=a ::e 0:::550 -:::::<le==:..,:: ~ ::~ =2.to ?=eocupant:e. ~:c

~ntant:.c. em ~upotese alol.l.lr.a ;l0ae estar ac:.ma Cla :5aude da. populacão.
;.. questão :;::: :r.anuse~o ~ ap.U.=acào c.e ;:;Ç'::::tox..lCOS não pode ser

objeto e analise de mera consJ.deracão contábi.l de u.ma empresa.
Est:ucios dos :;entros =.~ pe15q1l:J.sa. e.g:copecuar:i.as esclarecem que

quando as plantacões eram diverslf':'cadas e a monocultura era reduzida, a.
l.nc:.dénc~a de p!:iMjaS e ::.oer.r;:as e:ta nem menor. ~ão s-e ut:.:...::'':'::.avam ln'tensamente os
adubos químicos.

O usa dI!. agrot.óxiCos se dá em. decorrêncLa. direta. do uso de
ferti.lizantes slntét1cos e dos ?róprJ.os agrotcxJ.cos. .::onforme demonstrmr
espeCialistas no assunto.

Ela. seu trabalho sobre agrotóxicos. D prof. ::t.a,boU5S0U. alerta pari:
t'!ssa_=FJ,IlS:::.kl:'_'.:cs adubos :=:-.::.mlCos .,;.':ém ::te atuarem ~c:no ::"oc.l.ôas. destruindo (
vlda do solo. enfraquecem os vegetals ::ornando-os suscet=.ivei.s para as pragas t

doenças H
•

.; part:'= .:::e pesqui.sas áesse ~m1.nente p=ctessor, compreendeu-s(
q"..le a suscenbi.lidade da planta a pragas e doencas. ~i!mbém é uma questAo di
nutriC'ão ou de intoxlcacâo e que o uso de agrotóxicos para debelar algum ma
acarretava depois. iJIll res5urqimento p.lorado do mal.

Diversas peSqll1.sas jã. comprovaram. que quanto mais venenos se usa
:nals pragas aparecem.

t enotllU!l a diVers1.ficac;:.!o dos produtos agrotbxi.cos e 1llUltiplo
sAo seus usos e con!5eqUêncJ.as a vida vegetal, anJJnal e humana.

Aq:J:ot.6xico. nOlle ge:néI:ico dado 30!; venenos utilizados r.
agri.c.ultura. lonqe de defender. envenenam e poluem o meJ.o ambiente. Ele!l pode

~~~i~t:a~lc:~:a:ub~~~d=a~:l~~~:~A~ãfU:ialC:~~::~i.~a::.rb~C~:5 ~~~raSU:. :~~rc
quanto á sua orlqem. A. ação d.os aqrotãX1.cos. por sua vez pode ser: ac;6.o ("
contato; aeio de ing'estào; acão d.e profundidade; ac!o fwuqante e açi
SiStêlnJ.ca que pode tornar:: local de 1:unl!l1ocacAo t6XlCO por um tempo llimi.tack

E:ssa5 l.nformacóes que julgo lmportante trazer neste meu 'loto,
Separaoo. taselanl.-Se roa ~ecess1.dade ::e eSl:.armos êtento~ ao prOduto ~bjeto

preocupação do presente Proleto de Lei.
?rocuto esse =.:e :::::m'Orovadamente ::ausa. êm -==:':diç~e' ce manuselO

uso indevldc. grAves J::l.5C·OS a s·aUde dos aQrlcultore!5 e da populaçAo de IDO

geral. J alerta de nacões desenvolvid.a.s com o que recen'teJnente ocorreu n,
;::.:.:t:cça, Eelqica. Holanda, 'E"::anr;:a e Alemanna., nos ~ornece!l elementos par.
propor o maior ri.gor possivel nesses casos.

No B=asll as estat,:s-::.:.:l.S sobre ;:'5 conseqüénc.l.U do uso indevic'
desses produtos, são poucas e carecem c:l.e met.odologias mais apropr1a.d.as par
.:.den1:::'~;:'::ac;:a.o e =egJ.stro aos casos. ::til sua. granee maioria. os casos ti
conl:P1Jl&cAo I quando cheQa.m a ser reqistrados em. hospitais da rede pública
-':'i.iciaaes de satide i são dlstorcléos OU ocultos por análises que aqreqam fatore
diversos.

No interior de nosso pais, as noticias sotlre envenenaMnto pel
maJ1lpub.C;lo de aqrot6xicos são diàJ:ias.

FatOB como os registrados no sul do pais, ou em Alagou na_ lA?Oura
àe fUIlO. continUUl acontecendo. ?rodutos que tnduzma a.o su;'cid.io. gera
depressão. sio canceriQeno5. ou defoDUm e corroem. partes do corpo, nAO pode
5er colocados no meSllQ ni.vel de uma contabilidade cO&e'S:ci.&l. O enq&j &.Unto c
',un :r.alO:: ::umero àe orof!ss1ona::.:s ::0 :on-erole da distribu1çAo. ilmazenamento
\150 =.. agrot6xi.CO~ não pede ser entend.id.o :::'OtllO sendo o.e. i.nteI:e5t.
.:=::::::::rat::..·.,lsta. de deter.ur.ada cateqcr::.a.

nna.lme.nt~ '}ulgo que a ;:ro?osJ.Cào aporta contri.bulc;io tiara aprimorar
LeJ. ~. 302/89, tQ1l. por merito 13. preOCul?8Cao em preservar a saude da populaçAo
est::..::Uia a criac;:ão de novos postOS cie trabalho em um pais com altas tAXas ,
desu;&:preqo, por isso apresento :lI.eu Voto favorivel ao PL 2 250/96, sea
alterac;:oes pt'opostas pelas emendas do Depueado Milton Menu, e contrârio
parecer do relator.

Sala. das SessOes 23/06/99

Dopuudo~rlo
I

PROJETO DE LEI
N2 2.266-B, DE 1996

(Do Sr. Cunha Bueno)

Cria o Fundo de Investlmento e FinanClamento da Educação· FIFE e dá outras
providêllClas.

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11, "g")

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- tenno de recebtmento de emendas
- parecer do Relator
• emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da ComISsão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

11I - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas - 1997
• tenno de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
• parecer do Relator
- parecer da Comissão

oCONGRESSO NACIONAL decrelI:

AIt. 10 Cabe à Entidade Mantenedora-Escola. instituir o
Fundo de Investimento e Financiamento da Educação - FIFE, que
atendera aos seus alunos, fornecendo financiamento parc1a.l ou
total do custo da anuidade escolar, dentro dos 1imites da
ca.pacidade financeira do Fundo.

Paráqrafo único. Entende-se por Entidade Mantenedora-
Esc~la todas as entidades de ensino, regularmente constituidas,
devJ.damente autorizadas a funcionar pelos órgãos ed'lcaciona~s
competentes e que estejam em plena atividade.

Art. 2° A Entidade Mantenedara-Escola. de acordo com seus
estatutos, formalizará a instituição do Fundo, mediante
contrato escrito que serã assinado pela instituidora e a
'admini.stradora. do Fundo, na pessoa de seus representa,ntes
legai.s, onde constarâ o valor total do Fundo, bem como todas as
condições de funclonamento, admJ.n.i.straçã.o e responsabilidaáes
das partes.

§ 1 ti Constara como anexo ao contrato de institulÇào do
Fundo a relaçào de todos os alunos regularmente matrlculacios.

§ 2 o Semestralmente a !nstituidora apostilará relação
atualizada dos alunos mar:r'iculaàos.

Art. 3
6

Do valor total instltuido 'a Entidade Mantenedora
Escol~ obrigar-se-á a. subscrever e lntegrallzar, num prazo não
super1.or a OS (cinco) anos, o equ1valente a 50\ (cinqunta por
cento) do montante no total do Fundo. sendo que o valor m.inittLo
de inteqralizaçAo anual sera de 10i (dez por cento) .

,~t. 4· A Enti.dade Mant.enedora-Escola preencherão todos os
requ1s~tos exigidos pela Comissão de Valo~es Mobiliários - CVM
e observarã as normas vigentes relatlvas ao fornecimento de
informações finance~ras ao me~cadc e as autoridades monetárias.

Art. 5· Os demais 50\ Icinquenta por cento l do valor
total do Funcio serao sUbscritos e integralizados por
1nvestidores.

Art. 6· Do valor total do Fundo 70\ (setenta po~ cento)
se:.io. dest1nados a financiamentos de alunos anteriOrm~te
designados como 1'omador-Aluno, 20\ (vinte per ·'cento) se
aplicados no mercado financeiro, a critér1.o da A~i~i.straqo . e
10\ (dez por cen'Col serào aplicados em titulcJs do Tesouro
Naclonal.

Art. 7- As quot:as do fundo serão' resgatâveis num prazo
mínimo de àoze (doze) meses e maximo de 60 (sessenta) meses,
devendo essa =ompos~çAo ser especificada no- contrato de
instJ. tUlcAo ao Fundo.
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~ é preciso criar condições para que a soci.edade ass~m~

o financiamento complement~r da educação,

dl 05 investimentos em educação Sào de media \ ;~~o
prazos: \ IA Ent.1dade Mantenedora-Escola escolhera uma

financelra que atenda aos requizsitos das
fazendârias e entregará a esta a administraçao do

Art. 8°
lnstituiçlo
autor1.dacles
Fundo.

Art. 9° A lnstituição financeira administradora estara
autorizada a captar no mercado tinanceiro, mediante alienação
das quotas do fundo e mantendo-a.s caucionadas em seu poder, os
valores necessárlos e que totalizem o valor instituído.

Art. 10 A adminisUradora ~eguirá sempre, na captaç40, a
equivalência ent.re o valor aplicado pela instituidora e o
mercado, ou seja, estará autorizada a receber aplicaçOes no
valor total do mon1:ante aplicado pela instituidora.

§ 10 Quando o valor total do fundo estiver subscrito e
integralizado e, com tomadores acima de 50\ (cinqüenta por
cento) desse valor, poderá a instituidora emitir quotas no
montante igual ao valor total do fundo, mediante apostila:mento
contratual, ficando nesse caso desobrigada de sUbscrever e
integralizar os seus 50\ (c~nquenta por cento).

propomos a criac;!o do Fundo de Investimento e Fina.nciamento da
Educaçao - FIFE, na forma do Projeto de Lei, Fundo esse que
devera ser composto e funcionar nos termo.s adiante assinalados.

Comporão o FIFE quatro partes a saber:

r=i as Entida.d.e Mantenedcras-Escola. regularmente
autorlzadas a funcionar pelos 6~gào5 educac~onais~

mas In:;tituições Financeiras, regularmente autor~zadas
a funcíonar pelo Banco Central do Bra.sil e demal.s
órgãos fazendârios:

~ os Investl.dores, pessoas f!.sl.cas ou )u.t"idl.cas r

naC10na15 ou estrange~ras, com dom~cilio no Bras~l; e

a presente proposta, durante a
sociedade, através de seus

sugestões que certamente

S 2° Caberâ ti admínistradora alienar as novas quotas no
mercado f inanceiro nas condições e prazos das anteriores.

§ 3° O direito denominado apostilamento contratual 56
poderâ ocorrer ~~ vez.

Art. 11 n aám.inistradora nomeada no ato da instituiç;lo,
além de subscreve-lo, o guardará para fins de exibiçào a
terceiros, :icanáo alnda responsãve~ por todos os atos de
gestão que se f:zerern necessários.

Art. 12 A adm1n~stradora obrigar-se-à a distribUir os
resultados do fundo semestralmente.

Art. 13 Os" investidores receberão da administradora todas
as informações sobre a func1on~ento do Fundo e dela receberão
extratos que servlrào para f.in" declaratórios, perante as
autoridades fazendárias.

AJ:t. 14 Os Tomadores-Alunos obrigar-se-ão a fornec'ér à
Ent~dade Mantenedora-Escola e à instituição financ::~;;ry
adm1n~stradora todas as informaçOes e documentos nece~~~s

para instruir o processo de flnanciamento que for pleiteado,
dentro das normas do Fundo.

Art. 15 O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Leí no prazo de 60 (se5Sen~a) dias após a sua publicação.

111 os Tomadores-Aluno, pe.asoas fisJ.cas regularmente
matriculadas nos CUrsos da ~nstituidora.

Os ~roceditnentos a serem observados na constituição e
na operacionalizaçào do Fundo são os descritos no Projeto de
Lei.

Tenho a certeza de que
sua discussão, receberá -:da
representantes nesta Casa,
aperfeiçoarão a matéria em exame.

Sala das Sessões, em 13 rie agosto de 1996.

f1tflild
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Art. 16
publicação.

Esta Lei entra em vigor na data da sua PROJETO DE LEI N° 2.266, DE 1996

Art 17 - Ficam r~vogadas as disposições em contrário. Nos termos do art. 119, "caput", I, do Regimento

JUSTIFXCATIVA

o problema da educaçAo no Brasil talvez seja o mais
grave a ser enfrentado pela soc1edade e pelos Governos Federal,
Estaduais e Municipais, na medida em que, a par das modestas e
dispersas iniciativas que vt,. sendo tOlUdas nuaa ou noutra
comunidade, a realidade educacio,:,&l do Pais é a pior possivel,

aument.ando cada vez mais 05 contingentes de analfabetos ou
semi-analfabetos.

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a

.abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo .

para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 01 de novembro

de 1996, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

Questões relativas â. falta de ::ecur.sos, inv~'i..:'.imentos

mal realizados, professores nlal remunerados, sem. preparo,
escolas em péssimo estado de c.onservaçao, evasão escolar,
material didático inexistente ou insuficiente, ensino caro, "
etc. devem. ser urqentULllnte, e de forma sist'mica, ordenada,/.'
atacadas e resolvidas o quanto ant•• , at6 porque investimentos
em educação têm resultados de lonqo prazo, transpassando
gerações.

Isto posto e considerando que:

ma demanda por educaç40 no Brasil tem sido maior do
que os investimentos públicos e pri~ados;

IIJ a capacidade de inve:rtir da União, dos Estados, dos
Municipios e das entidades mantenedoras de ens1no são
limitadas e dependentes da cresc1lUent.o econômico;

~ a educação é fundamental para o desenvolvimento das
potencialidades humanas e econômicas:

mhã no Brasil um sentimento profundo de que nossas
dificuldades devam ser sanadas pela educação;

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 1996

. 1 .

f,
).J((J,JJI%J

Célia ~a de Oliveira
~ Secretária

Cº~IISSÃO DE EDlJCACÃO. CUL"fURA E DESPORTO

1-RELATÓRIO

oProjeto de Lei nO 2.266/96 tctn o propósito de criar um FundO de
!lwestimento e Financiamento da Educação - FlFE, nos estabelecimentos privados de
=ino. com a finalidade de fornecer aos seus alunos "financiamento parcial ou totardoc= da anuidade escolar" .

~ é necessário o estabeleci.mento de um. fluxo econôtuiclJ
-·c e financeira complel:Zl.ent.ar para que a educaçà:~ nAu

sofra solução de continuidade; \

EsgolDrlo o ptlIZO regimental, não folllttl recebidas emendas à
Jioposir;io.

É o relatório.
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u- VOTO 00 RELATOR

A proposição do nobre Deputado Cunha Bueno representa ltWS

uma fonte de recursos a ser colocada il disposio;io dos alunos de olas privadas para o
financiamento de sua educao;io, semelhante ao crédito educatiVo po mais abrangente
pois alcança todos os niveis e modalidades de ensino.

A anàJise dos aspectos I"cnicos " linanc da proposll;ão
compele a Comissão de Finanças e Tributação.

Em sua justificação, o nobre autor enumera as dificuldades de
invesumento que tem o poder pUblico para o atendimento da demanda por educação e
lembra que "é preciso criar condições para que a sociedade assuma o fitWiciamento
complementar da educaçio".

Em seu último parágrafo, diz o nobre aUUlr ter "a certeza de que a
presente propoS1L durante a sua discussio,' receberá da sociedade, através de seus

repremttal\teS"nesu:C3sa, sugest6es que-ccnamente apetfeiçouio a lIlaléria".
De fato, penso ser imperioso apresentar duas sugestões que,

espero, poderio melhorar o projeto. A primeira refere-se à necessidade de extensio do

financiamento ao objetivo de maDI1te1lçio peuoal do Tomador·Aluno, que, muitas vezes,
para pagar, em dia, as mensalidades eScolares, fica sem recursos para sobreviver. A
segunda diz respeito à fixação na lei do prazo de carência. para asscgunr ao aluno a
possibilidade de pqar o empréstimo tomado, à semelhança do que faz o art. ,. da Lei n'
8.436, de 2S de junho de 1992, com a redaçio dada pela Lei n' 9.289, de 4 de julho de
1996.

Em face do,;xposto, voto pela aprovaçio do Projeto de Lei nO
2.266196, com as duas Emendas anexas, de minha aUUlria.

Sala da Comissio, em 13de~ de 1997.

EMENDAS OFERECIDAS !'ELO RELATOR

EMENDAN'l

:>

Acrescente-sc ao Q\lI!t do art. l' do PrOjeto de Lei nO 2.266196,
após "anuidade escolar", aexpleSSio"e de IIlaaatetlçlo peaoal".

Sala da Comissio, em 13 de Cl~ de 1997.

Relator

EMENDAN"l

Acrescente-se ao Projeto de Lei nO 2.266196 o seguinte art. 14,
renumerando-se os demais:

"Alt. 14. O papmento do emprésIilllO pelos Alunos-Tomadores

obedccerà às sepintes condições:

I . um ano de cllIência., contado.a partir do Iénruno ou interrupção
do curso:

rr - amonização em pagamenlllS mensais em prazo lIlaXImo
equivalente a wna vez e meia o periodo de utilização do crédito, a partir do término do
prazo de cllIência"

SaladaCo!11issão,em I.:; de~ de 1997.

Relator

ID-PARECER DA COMISSÃO

A Comissio de Edueaçio, Cultura e Desporto. em reunião
ordinitit realizada hoje, aprovou. unanimemente. com etnmdu. o PL n8 2266196, nos
termos do parear do relator, Deputado Mauricio Requiio.

EstiVtrIDI presentes 05 5enkores Deputados Severi.&no Alves.
Presidente; Estber Groni e Maurício Requiio, Vice·Presídentes; Oswaldo Soler, Claudio
Chaves, Pedro Wilson, Ademir Cunha. Ademir L..... Mmu Serrano, Doto..< Nwu:~
Man:us Vic<nle, Djo!ol.~ A1mcida Ccsar, Wo1Dcy Quciro~ Maria ElVÚ2, Cosa Ferreira,
flávio Ams, I...,... s-. José u.a.es, JoiO ThomC Mcninho, Expedi.. Junioc e Edinho
Araújo.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
N"t-CECD

Acreseentc--se ao "caput" do artigo Iedo projeto, após "anuidade
esÇOtar"t ti. expressio "e de manutenç:io pessoal".

Sala da Comissio. em 13 de agosto de 1997

~~~A1ves

[. um ano de carência., contado... partir do témuno ou interrupção
do curso:

11 - amonlzação em pagamentos mensaIs em prazo màximo

equivalente :l uma vez e meia o periodo de utili~ do crédito, a pilltÍr do término do

pllZO de carência" " , j;
SaladaComlssão.em \3 de-r de 1997.

f\ /1/1 S j] ~S
I V - ~ot:Aaunl}teqlao

Relator

c==== ;---

lU· PARECER DA COMISSÃO

A Cominio de Educaçio. CullUn e Desporto. em reuniio
ordilIária realizada hoje, aprovou, lIIlIllimemente, com emendas. o PL n' 2.266/96, nos
lermos do _ do relator. DepuIado Mawicio Requiio.

Esliw?im presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente; Eotbcr Grou! e Mauricio Requiio, Vice-Presidentes; Oswaldo S<>lcr, Claudio
Cha Pedro Wilson, Ademir ClIIlha, Ademir Lucas, MIrisa Semno. Dolares Nunes,
M V"ICCIlte, DjaIma;de AIIIIeida Cesar. Wolney Queiroz, Maria Elvila, Costa ferreira,
Flávio AnIs, 1_Serpo, José l.iIIhIres, Joio Thomé MesttiDho. Expedito Junior e Edínho
Araújo.
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EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
N" l-CECD

Acn:sceme-se 10 "capul" do llti!O I' do projeto, após "allUidade
escolar", a &preuio"e de manulençlo peuoal".

SaIa da CODÚssiO, em 13 de agosto de 1997

N"Z-CECD

Acre""ente-se ao projeto o segWnle artigo 14, renumerando-se o.
demais:

"An. 14 - O papmento do empréstimo pelos Alunos-Tomadores
obedecerá às segWnleS condições:

I - um ano de carõncia, contado a ponir do ténnino ou interrupçio do
curso;

11 - amortizaçIo em papmentos mensais em' prazo miximo
equivalente auma vez e meia o periodo de utilizaçio do crédito, a partir do témúno do
prazo de corência."

Sala da CoItJissãO;1:m 13 de agosto de 1997

-~
~~~ves

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 2.266-A/96

Nos termos do art. 119, I. do Regimento Interno da Cllll18ra dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
ComlSSÕlls de· prazo para apresentação de emendas. a partir de 1·1C9I97. por 'cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proj9ta.

Sala da Comissão. em 11 de setembro de 1997.

r.:1.<"1
ri Maria Linda~agalhAeS
, Secretária

REQUERIMENTO·

. Deliro, DOS termos do Ir!. lOS, JlllÍr.'lÍo tIieo...=, o
~ du SOlIJÍIlZ prapoliçaes: PL's: '74419S,

..>8JlI!IS,' l664196:'1766196"'~Z007i'J(j'ZZ66I96,
·.'2A26I!I6.':z58lli'J(j.:'-267>1J96.'J03.4N7. 3155197, ,
. ~566197,'-36'16/9.7.:-'3~, '369SI91';'-3at5197 'N1,.

=~~~f.~-]'fi~ ~:_. .' ....... '....
I

Excelentíssimo Senhor Deputado MICHEL TEMER,
Presidente da Câmara dos Deputados:

Nos tennos do parágrafo único do art. 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputadas, requeiro a Vossa Excelência o
desarquivamento dos seguintes projetos de lei de minha autoria:

PROJETOS 744/95, 831/95, 1664/96, 1766196, 2006/96, 2007196,
2266/96, 2426/96, 2588/96, 2674/96, 3034/97, 3155/97, 3364197,
3566/97, 3676/97, 3694/97,3695/97, 3885/97,3997/97,4666/98.

Sala das Sessões, em 17 de março de 1999.

/lfJU{1fl

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N'_<!~266-A196

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 24105199, por cinco
sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 1999.

___'-l..:...:.......u .................,·.. '-,~....~

Maria Linda MagalhAes
Secretária

I. RELATÓRIO

O ProjetO ele Lei em epígrafe em o "Fundo ele Investimento e

Financiamento da Educaçio" com o objetivo de aglutinar recursos financetros destinados
ao financiamento das anuidades escolares. As entidades que se dedicam ao ensmo escolar

serism responsàveis pela instituição do fimdo e pela subscnção de 50"10 ele seu valor total.

sendo o restante oferecido a investidores para subscriçio voluntaria.

A ComISsão de Educação. Cultura e Despono aprovou com duas
emendas a proposiç1o.

Compete a Comissio de Finanças e TributaÇão opmar sobre o
mérito e a adequação financelIa e orçamentária da propoSIção e das emendas da Comissão

ele Educaçio. CullllIa e Despono. não tendo sido apresentadas emendas na pte5eOIe fase
de tramitação.

U· VOTO DO RELATOa

QuantO a adequaçiio financeIra e orçamentaria. tanto do Projeto

como das emendas aprovadas. constatamos a ausênclll de qualquer lmpaetO nas finanças
ílubhcas. no caso àe sua aprovação. não ~abenào a Comlssào. ponamo. pronuncmr-se

sobre uI aspeCto.

~o mento. não oostante os nODres oO.leovos da ?roposlcào.
...erifica·s~ aue :1 mesma nào logrou extto em cnar Instrumentos que gerem um Incremento
nos tinanclamentos destinaàos aos estudantes em geral.

De lálO. o PrqletO eStabelece a obrigatoneàade na .nndade.
educacionaIS criarem um fundo destinado ao financwnem:o das anwàades escolares.

sub!crevendo SO"A. do seu yalor tOtal. em prazo..nio..supenor a. CIIICO anos. :-<iio rixa.

centretanto. qualquer parâmetro de valor para o reierido fundo. 'Sesse álapasão. a

aprovação da lei sera loralmente Inócua. Já. que as escoias podenam cnar tnl fundo com
valores mSlgruficantes. totalmente msuficientes para &iterar de alguma maneira a SltuaÇio

~xl5tente. Também por não estabelecer qualquer penalidade pelo descumnnmemo da

nonna. a aprovaçio do proJeto se"a mutil.

De outro I.do. entendemos que o problema. da carêncIa ele
tinanclamentos para setores Imponantes da soc1ed&de. que carecem dt: 1315

finanCiamentos. sô se resolvera quando se normalizar a siwaçio financclm e econômica
do País. retomando as taxas de juros a patamares civilizados e deixando o governo federal

de ser o grande tomador de recursos no mercado financeiro. já que a 51ruaçãO atual toma

desnecessária a abcnura de novas modalidades de financiamemo peias insmulções

tinanceíras.

Por todo o exposto. entendemos que o Projelo de Lei n,) :!.:!66!96 e

as emendas da Cormssào de Educação. Cu1tura e Despeno. n10 têm lmpiicacões sobre as

finanças pUblicas. não cabendo it Comissão pronuncIar-se sobre sua adequação financeIra

~ orçamentâria. e. no menta. opinamos por sua rejeiçio.

Sala da Comíssiio. em/Zele agosto de 1999.

-. ~

""\'-'---
Deputado j.OSÉ-RONALDO

Relator
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111· PARECER DA COMISSÃO JUSTIFICAÇÃO

Dezembro de 1999

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hOje,

concluiu, unanimemente, pela não implicação do Projeto de Lei n° 2.256-A/96 e das

emendas da Comissão de Educação, Cultura e Deaporto com aumento ou diminuiçAo

da receita ou da despesa públicas, MO cabendo pIORlllCiamento quanto a

adequação financeira e orçamentãria e, no mérito, pela rejeição do projeto da Lei n°

2.266-AJ96 e das emendas da Comissão de Educação. Cultura e Oesporto. nos

termos do parecer do relator, Oeputado José Ronaldo,

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Veda CruBius, Presidente;

Armando Monteiro. Vice-PreSidente; Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, José Ronaldo,

Manoel Castro. Paes Landim, Roberto Brant. Antonio Cambraia. Edinho Bez, Ceur

Schirmer, Germano Rigotta. MUton Mon!i, Pedro Novais, Antonio Kandir, Custódio

Mattos, José MilitA0, Manoel Salviano, Nilo Coelho, Carmo Merss, Joaé Pimentel,

Milton Temer, Ricardo BlllZOini, Fetter Júnior, Iberê Ferreira, OdeImo LllAo, Basilio

Villsni, Félix Mendonça. LUIZ Salomão. Eviláslo Farias. Marcos Cintra, Antônio Jorge,

Pedro Bitlencourt. LUIZ Carlos Hauly, Luis Carlos Heinze, Iris Simões e Neuton Lima.

Sala da comISS~g.22~de setembro de 1999.

/1 f I;. 4 ;;"'1.. .J
'f Ilj;tlj)/'1{.ÁÁÁX/

utada Veda Crusius

/ Presidente

PROJETO DE LEI
N2 2.286-A, DE 1996

(Do Sr. Paulo Paim)

Permite a renúncia de aposentadoria proporcionai oor temoo de serviço.

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÃRIO

I - Projeto iniciai

JJ - Projetos apensados: nOs 3.900/97 e 4.743198

IIJ - Na Comissão de Seguridade Social e Família;
termo de recebimento de emendas - 1996
termo de recebimento de emendas - 1999(!j~
parecer do Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de emendas ao Substitutivo

- parecer da Comissão
- subsmutivo adotado pela Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É pern:ritida a renúncia da aposentadoria
proporcional por tempo de serviço, concedida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social-JNSS, para que o segurado possa contiouar conlribuindo para
completar o tempo necessário para fazer jus a aposentadoria por tempo de
serviço em tennos iotegrais.

Art. 2° O segurado que optar pela renúncia do beneficio
referido no artigo anterior deverá recolher as contribuições devidas e
correspondentes ao período em que o recebeu, conforme critérios definidos no
regulamento desta lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 Revogam-se as disposições eIl1 contrário.

O pre3eDlC projeto de lei tem como principal objetivo
permitir que os segurados que requermm aposentadoria proporciOD8l por
tempo de serviço possam renunciar iJI> recebimento do beneficio para que
reiniciem a conllibuiçio para a Previdéncia Social até atj,Dgirem o tempo
estabelecido pllI1l a lIpoSelIllIdori iotegnd.

A lDlIioria desses segurados somente decidiu-se em favor
da aposentadoria proporcional por sentir-se ameaçada em seus direitos, eIl1

face das discuss6es sobre a refOlDl8 da previdencia social e da iminente
extinçio dessa espécie de beneficio.

A proposla contida neste projeto de lei busça, portanto,
permitir que os segurados tepensem a dccisio por eles tomada e u:nham,

assim. condições de optar entre a rnanutençlio de sua situaçlio-tle-tlpllldo
ou o retomo ao mercado de trabalho, para que completem o tempo pllI1l a
aposentadoria iotegral.

Em face do elevado conteúdo de justiça social presente
nesta nossa proposiçio, esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares, a
fim de que seja garantida a sua aprovaçlio.

Sala das Sessões, em15de__to de 1996.

~-
..._-~P~

OellrO. Apense-.e o PL n" 3.900/97 ao PL 11"
2.2S6I96, O1lc1e-sa ao Raijuerenta 11, após,
pubIlque-se.

EmJSI oS 198.

StHlhDrP~,

Encaminho li Vossa Excelfncill O rwquerimento em IIIleJ(O,

subscrito pelo Deputttdo JIIir Sa.rBS, detJignlldo relllfor do PL n"
3.90Q,97 nesta eomisslo.

Aproveito o tHlsejo para renovllr protestos dll mllis II/tll eatúnll
e CDnlllideraçio.

Atenciosamente,

Deputll~~S
Presidllm

A SUII Excallncíll o SlInhor
Deputado MICHEl. TEMER
DO. Presidente dlJ e'rntJrtI dos Deputados
Nestll

PROJETO DE LEI N° 3;900, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera a Lei. n2 6~226, de 14 de julho de 1975, que "dispõe sobre
a contagell reciproca de tempo de serviço püblico federal e de
atividade privada, para efeito de aposentadoria ll •

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE E Fll!ULIA; E DE CONSTlTUlÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, II)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 4° da Lei nO 6.226, de 14 Qejulho de 1975, passa a

vigorar acrescido com o seguinte parágrafo único:

"Art..4° .

··········p~~~·i·~~:·~·p;;;;iti·d;;·;~~;·i-;P;;;&;ri~

por tempo de serviço, hipótese em que o tempo que lhe tnha
servido de base para concessão poderà ser computado para
outra aposentAdoria."

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

An. 30 Revogam~se as disposições em contrário.

o Projeto de Lei de nossa autoria objetlva pcrmtnr que os

aposentados \lnculados ao sistemas prCV1denclanos federal. estadual. municipal e do

rNSS possam renunCIar a este beneticio prcvldenctáno.

Trata·se de uma medida justa pnrneiramente porque julgamos

que a renúnclll a aposentadona eum direilo pessoal e inttansferivel do segwado. Além
disso. dcvc·se enfatizar que o aposentado que renunciar a seu benefício o fará para obter

outra aposentadoria de maior valor. Se vedado este ato. estariamos na verdade impedindo

o acréscimo de seu pammonial individual e mesmo familiar. já que a aposentadoria se

converte nO futuro em pensão por mone.

1979, somente será contado se for recolhida a contribuição
correspondente ao período de atividade, com os a~ -éscimos legais na
forma a ser fixada em Regulamento.

* IncISO IV com redação dadape/a Lez número 6.86-1. de la de de=embro de 1980.

PROJETO DE LEI N° 4.743, DE 1998
( Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Admite a renúncia da aposf2:ntadoria junto ao INSS.•

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI Na 2.286, DE 1996)

"1) Congresso-Nacional decreta:

An. 1°· O anigo 49. da Lei n' 8.213, de 24 de
julho de 1991. passa a vigorar acrescIdo do seguInte paràgrafo ÚnIco:

".-\rI. 49 .

Par.i.graio Único. É penmtido ao segurado a
renuncia da aposentadona junlo ao Instituto Nacional do Seguro Social·INSS.

Merece destaque. ainda, o fala de que a possibilidade de renUncia
da aposentadona e providência que vem ao encontro da Proposta de Emenda á

COnsUlUlçàO pata reformular o smema prev1denCllirio btasíleiro. ora em tramitaÇão nesta publicação.
Casa. que condena a percepção cwnulativa de maIS de uma aposentadona.

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

Por todo o exposto. e tendo em vista a Imponància da nwena..
. ~: com o apoio dos Senhores Parlamentares para a aprovação desta. nossa

,.'JSlçàO.

Sala das Sessões. elll20de NIl1IEM8RO de 1997.

~
'\./

!r--.\ \: (j
rol

Deputado ARNt;;...OO FARlA DE SA

LEGISLACÃO CITADA ~A PELA
CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.226, DE 14 DE JULHO DE 1975

DISPÕE SOBRE A CONTAGEM
RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO
PúBLICO FEDERAL E DE ATIVIDADE
PRIVADA, PARA EFEITO DE
APOSENTADORIA.

Art. 4° - Para os efeitos desta Lei, o tempo de serviço ou de
atividade. conforme o caso, será computado dé acordo com a
legislação pertinente, observadas as segliintes normas:

I - não será admitida a contagem de tempo de serviço em dobro
ou em outras condições especiais:

II - é vedada a acurn~Iação de tempo de serviço público com o de
atividade privmirquando concomitante;, '

III - não será contado por um sisre~~ o tempo de serviço que já
tenha servido de base para concessão de aposentadoria pelo outro
sistema: .

IV - o tempo de serviço, anterior ou posterior à filiação
obrigatória à Previdência Social, dos segurados-empregadores,
empregados domésticos, trabalhadores aUtônomos, e o de atividade
dos religiosos! de que trata a Lei número 6.696, de 8 de outubro de

JUSTIFICAÇÃO

A tranuração da PEC nO 33í95. conhecida como
"reforma da previdência social", determmou que milhões de brasileiros,

ameaçados com a perda de vantagem e direitos. ingressassem com seus pedidos
de aposentadoria. como torma de preserva ão.daquel conquistas.

Inegavelmente. essa medida - pedido de
._em ~c ..1 em massa. como ocorreu - trouxe resultados perversos, tanto para o

.lxa r~ :.-revidência Social (cuja obviedade dispensa maiores considerações)
':0ffiO para o próprio beneficiáno que, movido pelo mtuito de aulO-prescrvação,
'lU-se col1StIllllgido a trancar sua carreira profiss~onal.

Dessa forma. com a modificação ora sugerida
devolve-se ao segurado a oportunidade de. refletir e ponderar com maior
n-anquilidade sobre as consequências pessoal e profissionais de sua decisão.

T=do-se de questão que, a um só tempo,
ampara os interesses da Previdência Social e de seus segurados, estamos

. convictos de que teremos o apoio amplo dos Ilustres Membros desta Casa para a
aprovação deste projeto de lei.

-"~=~:rm
DeputadoARl'~ARIA DE 8A
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LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTI1>OS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BE!'.'EFÍCIOS DA PREVIDÊNCL.... SOCIAL. E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos Beneficios

SUBSEÇÃO II
Da Aposentadoria por Idade

Art. 49 • A aposentadoria por idade será devida:
I • ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até

essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela: ou
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do

emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alinea "a":
II • para os demais segurados, da data da entrada do

requerimento.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° :.236/96

Nos termos do art. 119. caput, I. do Regimento
Intemo da ~mara dos Deputados. o Sr. Presidente determinou a abettura
• e divulgaçlo na Ordem do Dia das Comiss6es - de prazo para
apresentaçáo de emendas. a partir de 13 de setembro de 1996, por
cinco seSSÕes. Esgotado o prazo. nao foram recebidas emendas ao
projeto.

sala da Comissao. em 27 de setembro de 1996.

(\'f.1',~-<& .....
Miriam Maria S7áganc;a Santos

.§écretãria

DESPACHO pA PRESlpêNCIA

O nobre Deputado PAULO PAIM fonnulou, em 10 de fevereiro
do corrente ano. requerimento de desarquivamento de proposições
de sua autoria. com fulcro no art. 105. paniglllfo único do Regimento
Intemo.

No tocante à maú!ria. defiro. presentes os requisitos
cona1antes do 3rt. 105 do RICO. o desarqulVamento das seguintes
proposições: PL 1.009188: PL 3.535189: PL 3.814189: PL 4.101189:
PL 4.676190; PL 5.237190; PL 5.919190; PL 5.948190; PL 5958190;
PL 505191: PL 66Ql91: PL 984191: PL 2.704192: PL 2.878192: PL

3.406192: PL 3.814193; PL 4.565J94; PL 4.567194; PL 4.5731ll4; PL
4.585194; PL 4.594194; PL 4.653194; PL 4.710194; PL 4.853/;4; Pl
2195; PL 124195; PL 139195; PL 380195; PL 403195: PL 552195; PL
661195; PL 671195; PL 759195; PL 853195; PL 871195: PL 1.032/;5;
PL 1.239195; PL 1.361195: PL 367195: PL 1.847196: PL 1.959196; PL
2.256196; PL 2.28!l19G; PL 2.287196; PL 2.32OJllG: PL 2.334196; PRC
109196; POC 380197: PDC 385197: PEC 529197; PL 3.6581l17; PL
3.718197; PL 3.724197; PL 3.725197; PL 3.794197; PRC 118197; PRC
123/97; PRC 135197: PEC 540197; PL 2.708197; PL 2.713197; PL

2JAS/97; PL 2.864197; PL 3.129197; PL 3.333197; PL 3.334197: Pl
3.407197; PL 3.413197; PL 3.474/97: PL 3.475197; PL 3.657197; PRC
140197: PRC 156197; PL 4.043197; PL 4.042197: PL 4.041197: PL
4040197: PL 4.039197: PL 4.038197; PL 4.037197: PL 3.798197: PL
3.888197: PL 3.875197; PL 3.910197; PL 3.921197: PL 4.024197: PL
4.025197: PL 4.028197; PL 4.027197; PL 4.028197: PL 4.029197: PL
4.030197; PL 4.031197; PL 4.032197: PL 4.033197; PL 4.034197; PL
4.035197; PL 4.036197; PL 4.178198: PL 4.179198; PL 4.322198: PL
4361198; PL 4.370198; PL 4.420198; PL 4.507198; PL 4.603198; PL
4.644Ill8: PL 4.645198: PL 4.652198; PL 4.697198; PL 4.699198; PL
4.700198; PL 4.701198; PL 4.713198; PL 4.714198; PL 4.755198; PL
4.829I9ll; PL 4.833198; e PL 4.639198. Indefiro quanto às demais
proposiç6ea. em virtude de não reatal8lll presentes os requillilos do
art. 105. do RICO. 0Iicie-ae ao Requerente e. após. publique-se.

El!l:11/0Z~~

'"'P~1int~'-" /

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.286196

Nos termos do art. 119, caput,l. do Regimento
Interno da Câmara' dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura • e divulgaçâo na Ordem do Dia

das Comissões • de prazo para apresentação de

emendas, a partir de 05 de maio de 1999, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1999.

"~lr'---------
EloitiõN~vesGUimarã"'es

\

Seif:retário

I· RELATÓRIO

O projeto de lei em eplgrafe de autoria do Ilustre Deputado

PAULO PAIM. permrte ao beneficiário renuncIar ã aposentadoria proporcional por

tempo de serviço. voltando a contribuir para completar O tempo para fllZllr jus à
aposentadoria por tempo de serviço integral. '

Estabelece. ainda. que o segurado que renunciar ao

benefício na forma assinalada deverá recolher as cónlribuições d8vidas e

correspondentes ao periodo em que o recebeu. ' ':

Em apenso. os Projetos de Lei nO 3.900. de 1997. e ri'
4.743, de 1998. ambos de autoria do Ilustre Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.

que permrtem a renuncia à apOSentadoria por tempo de servIço. admitindo que o

tempo de servIço cOn.lideraao para sua concessão sela computado para

obtenção de outra aposentadona.
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~:ãa fcram ofereCIdas emenaas.

~ o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Na legislatura passada. em 26/11/96. já haviamos ofBlecido

pBlllCtlr favoràvei à proposição, na forma do substitutivo ora reapresentado. por

entender oportuno e meritório o projeto de lei sob exame.

Com efeito. a sistemática vigente impede que o aposentado

-de fElrrne;lroporcional por tempo de serviço possa retomar á atividade para

complementar o tempo de contribuição para obter a aposentadoria integrai.

Outrossim. idêntica vedação alcança o aposentado com

proventos integrais que tem cerceada possibilidade de obter aposentadolia em

m.lhor condiçio remuneratória. seja pelo regime geral de previdência. seja por

outro regime previdenCÜJrio.

Obviamente. tal não consulta nem aos int_na do

segurado nem ao interesse da Previdência Social que. durante o periodo de

retDmo à atividade do segurado. deixaria de pagar o beneficio e passaria a

arrecadar sua contribuição ou. ainda. transferiria para OI:llro regim9. os encargos

previdenciários do segurado.

Há que se modificar o enfoque de excessiva protação ao

hiposSUficiente. como precomza a legisiação social vigente. Tal excesso tem

acarretado sensivels prejuizos aos trabalhadores. que são tolhidos. como no

caso vertente. em seu direito de opção por situação que julgam mais benéfica.

Por outro lado. nosso Direito contempla a possibilidade de

renúncia desde que de direitos existentes e disponlvels. Eo caso em tela. Neste

sentido. há noticia de que vários segurados que recorreram a nossos pretórias 

em busca de abrigo quanto a pleito semelhante ao contemplado no projeto de lei

sob exame • têm logrado o reconhecimento ao direito pessoai á renúncia á
aposentadoria propOrcionai para o fim de complementar o tempo de contribuição

para alcançar a aposentadona imegral.

Assim. temos que. sobre a indesmentivel justiça da questão

abordada peio projeto. esse entendimento é amparado pelo melhor Direito.

Na esteira desse entendimento. o Tribunal de Contas da

UnlIo tem reiterado. uniformementa. a validade da renúncia de aposentadoria do

servidor público. reconhecendo seu direito a transferência de seu tempo de

~ntribuiçio para obtenção de aposentadoria que entenda mais conveniente.

Sublinhe-se que essa lição foi aibergada oela Secretaria de Recursos Humanos

do extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado, como explicitado no

Oficio Circular nO 12. de 14 de agosto de 1997.

Outrossim. 'dala venia". entendemos improsperável a

colocaçIo consignada no art. 2' do projeto. vez que incablvel a imperatividadll do

l'1ICIllhirnent de contribuições previdenciárias pelo segurado no periodo em que
~ beneficio referente à aposentadoria proporcional. Antes. na fomla que
sug8ljmos. facutta-se ao interessado o recolhimento da contribuição devida no

periodo.

Finalmente. para adequação ~ t~nologia COllAllrada

pela Emenda Constitucional n· 20. subslítulmos a t'x~são "tem~ de serviço"
por "tempo de lubstituiçio". .

Isto posto. votamos pela aprovação do projeto de Lei n'

2.266: de 1996. e dos Projetos de Lei n' 3.900. de 1997. e nO 4.743. de 1996.

conforme o substitutivo ora apresentado.

Sala da Comissilo. em 11 de '3voo/l-/<: de 1999.

~~
I /~/- l?-

Deputado~ :,',a,~EIR'oZ
albr '

I

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LE:l NO 2.286, DE 1996
(Apensos PL n· 3.900. de 1997. e PL nO 4.743. de 1998)

Dispõe sobre a renunCIa :e
aposemadona oor temoo de c~ntnbuição.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O beneficiário de aposentadona por tempo ce

contribuição poderà renunciar ao beneficio com a finalidade de habilitar-se a

aposentadoria por regime previdenciário a que se vincular.

Parágrafo unico. Efetuada a renuncia. a aposentadoria sera

cancelada. computando-se automaticamente o tempo de contribuição que ihe

deu origem para a aposentadoria a ser posteriormente requerida.

Art. 2· O tempo de vigência da aposentadoria cancelada

poderá ser utilizado para a contagem do tempo necessário à obtenção da nova

aposentadoria. desde que o segurado recolha as contribuições correspondentes.

Ar!. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissã • e ~ de 199§

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.286196

Nos termos do art. 119. caput. 11. do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17 de junho de 1999. por cinco

sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas

ao substitutivo.

.--E.ala da Comissão. em 24 de junho de 1999.

01>'t"-·-----.,
EIOíZr Neves GUiriirães

/ Secretário

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família. em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou. unanimemente. com
substitutivo. o Projeto de Lei nO 2.266/96 e os Projetos de Lej nOs
3.900/97 e 4.743/96. apensados, nos tennos do parecer do Relator.
Deputado Ursicino Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares. Presidente; Airton Roveda, Almerinda
de Carvalho, AngeJa Guadagnin, Antõnio Palocci, Armando Abílio.
Arnaldo Faria de Sá. Carlos Mosconi, Darcísio Perondi. Ojalma Paes. Or.
Benedito Dias. Dr. Rosinha. Eduardo Jorge, Euler Morais. Henrique
Fontana, Jorge Alberto. Jorge Costa. José Carlos Coutinho. José
Linhares;-l:avoisier Maia. Lidia Quinan. Lúcia Vânia. Marcondes



59444 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Gadelha, Marcos de Jesus, NiIlon Baiano, Osmânio Pereira, Pastor
Amarildo, Rafael Guerra. Raimundo Gomes de Matos. Renildo Leal, Rita
Camata. Sérgio Carvalho, Teté Bezerra. Ursicino Queiroz e Vicente
Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus. Antonio Joaquim Araújo, Amon
Bezerra, Celso Giglio, Costa Ferreira, lvanio Guerra. Laire Rosado.
Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão. em 17 de novembr0 de 1999.

i! . /

DepukfJidcifr
ípresidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a renúncia de aposentadoria por
tempo de contribuição.

o Congresso Nacional decreta:

Art. ,. O beneficiário de aposentadoria por tempo de
:::r.tnbuicão ooderá renunciar ao benefício com a finalidade de habilitar
se a aposentadoria por regime previdenciário a que se vincula.r.

Parágrafo único. Efetuada a renúncia. a aposentadoria será
cancelada. computando-se automaticamente o tempo de contribuição
que lhe deu origem para a aposentadoria a ser posteriormente
requerida.

Art. 2' O tempo de vigência da aposentadoria cancelada
paderá set'-tltilizado para a contagem do tempo necessário à obtenção
da nova aposentadoria, desde que o segurado recolha as contribuições.
correspondentes.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999.

PROJETO DE LEI
N~ 2.451-B, DE 1996

(Do Sr. Senfim VeazoD)

llíIplle lObre l8tNllV8S de YllgIIS pera llllricullorH ou filoo. d8lIles nas eacolM de ensinO
médio e lIJIl8lÍOr, tendo~: da Comiea60 de Agricullura e Politica Rural pele rejeiçAo,
conIIII o voto do Dep.~ sanlool (Relator: cep. Confúcio 1OOura); e da Comildo de
EducIlçio, Cultura e o.porto pel8111jeóçio (Relator. Dep. José Melo).

SUMÁRIO

- projeto Inicial

- Na ComlAio de Agrtcullura e Polltica Rural:
• termo de reeeblmento de emendas -1996
•lermo da racellimelrtO da emendas -11l99 (novalegislBlura)
·~do Relator
· ~daComiAio

111 - Na ComiAio da EduclIçêo, CLftura e Detporto:
• termo de reeeblmento de emendas
•~do Relator
·~da ComialAo

o Congresso Nacional Deaeta:

Art. 1° Os estabelecimento de ensino m6dio agrícola e as escolas
superimes de Agricultura e Vetmnária, DllIIltidos pela UDiIo,
reservarão, anualmente, de ptefedocia 50'10 (cinquenta por cento)
de suas vagas a candidatos agriculto:tes ou filhos destes,
propri$ârios ou nIo de terras, que residam com suas famfIias na
ZOIIll rural, e 30% (trinta pOC'cento) a agric:uIlxJres 00'1'ilIiof.:destcs,
proprietários ou não de temJs, que residllm em.cidades ou vilas que
não possua!IJ. estabelecimento de ensino u:Mí0.

Parágrafo único: Em qualquer caso, os candidatos atendemo as
exigências da legislação vigente, inclusive as relativas aos exames
de admissão ou habilitação.

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
, ,. -.-

Nossa primeira intenção com esta Projeto de Lei é reeditar a Lei n°
5.465/68 que estabelecia esta prefermcia aos agricultores, mas que,
infe1imlente, foi revogada pela Lei N" 7.423 de 17 de dezembro de
1985, retirando do homem do campo um benefício fadamcma1 para
o próprio desenvolvimento agrícola do Pais.

Devemos entender esta IeSeIVa, nIo como um privilégio, mas um
incentivo para que o agricultor desenvolva suas potencialidades e a
devolva depois à Nação com safras recordes, produção deseavolvida
e pesquisas de novas culturas e semeaduras.

Indispensável, relatar os beoeficios imediatos desta lei, basta ler
qualquer anuário relativo as profissões inerentes ao campo que
vamos encontrllr formações totalmeDte mbanas que someute.depois
de longo tempo serão levadas para a lavoura, enquanto que se

formando o homem do campo, com sua experiência e a .teoria
adquirida nos bancos das escolas e das universidades, ele estará
altamente capacitado para conduzir sua produção ou a de outrem.

Desta forma, contamos com a acolhida de nossos nobres Pares para
a aprovação do projeto em questão.

SaladasSessÕe5,em lr ..w..ç...},,!.... de 1996

Deputado SERAFIM: VENZON

• L EGiSLAç.i~ C:T~DA ANaADA p~
COCRDE.~AÇ~ODE l!S"iUCCS ~GiSLATJVOS-Cõ!f)r·

LEI N9 5.46.5 '- DE 3 DI: nn.t:ro
DE 1968

Di87J6e sôbre O preencJz,%mento de 1:lâ
9GI 71.08 estaoelec%mento$ cu~
agncouz..

o Presidente da Repübllca

Paço saber CJUe o Congresso Na
cioD&1 dec:eta e eu Sa.uci0110 a se- 
guinte Lei:

Art. 19 Os e.stabelec1in-entos 'de en
amo médio Nrtcola. ~ as ..e.sco~ su
periores de Airicultura· ~ Vet.er~

m&Dt1àDs pela. U n 1à o, reservuão,
&D~eDte, de pretermcia, 5!t% ~c;m

qtm1t& por cento> de suas vag~ ao
cand1d&tos agneultores -ou tilllGs à!S
ta. proprietár1os ou nio oe t~as.

que residam. com.mas .lamt ríM ,na
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mna. rural, e 3()% - (trm~ por c~tO)

a-agricultores ou -tilhDs"dêsI:eS, ~
pI'ietáriPs ou não de terras, q~ l-esil..

dam em cidades ou vilas 'iue" nao
possuam estabelecimentos de en...eino
médio.

§ 19 A preferência. de que ·trata
.este artigo se esti!nderá· a.os .port3.UD
la de certificado. de Concl~ do 1})

ciclo das estabelecimentos da e~mo

agricola.' candidatos.;.à. aui.tttcwa lWi
escolas superiores de Agncu.L:.ma e
VeteriI1á.ria, mantidas pela União.

§ 2C? Em qualquer. C3&0, os e:aoCi;
dI.tos atenderão às .exigênClS ãa .le
gislação vigente, inclusive as relativas
aos exames' de admissão Ol] ..JaDlll

ta.ção.
Art. 2'? O Poder ·"Executiv., reZUla

meI1tGl'á a presente Lei. 'Cientra. iIO
prazo de .90 (noventa).. dlad.

Art. 39 Esta Lei entra em 'vlgur na
data. de SUa puoticação.

das COtDÍ5SÕeS - de prazo para lIpIeSeIIIlIÇIo de emendas, a partir de 21/11196, por
cinco sessões. Esgollldo O prazo, nio fonan recebidas emendas ao projeto.

Sala da CamíssIo, em 03 de dezembro de 1996.

DESPACHO DO PRESIDENTE

o nobre Depullldo SERAFlM VENZON formulou, em 11 de março do
corrente ano, requerimento de dçsarquivamento de proposições de sua autoria. com fulcro
no Brt. 105. parãgrafo único do Regimento Interno.

No tocante à matéria. defiro. presente os requisitos constantes do Brt. 105 do
RICD. o desnrquivamento dns .eguintes proposições: PEC 415/96: PEC 422196; PEC
423196: PEC 424'96: PEC 425196: PEC -11>7197: PEC -190197: PEC 507197: PL 1950196:
PL 2451196: Pl 2459196: Pl 2-1\16196: PL 2-197'9Cl: PL 2500,96: PL 2530'96: PL
2531196: PL 2532196: PL 2534196: PL 254;2,90: Pl 2569196: PL 2570196: Pl 2705197;

PL 2739197: PL 3083197: PL 3153197: PL 3200/97: PL 3250/97: Pl 3453197; PL
3621197: PL 37l3197: PL 387l197; PL 3968197: PL 4059198: PL 4123198: PL 4297198;
PL 4299198: PL -1328198: PL 4556198: PL 4577198: PL -1721/98: PL 4866198: PLP
256199. Publique-se.

Brasília, 11 de março âe 1999.

Art. 49 Revo!r&Ill~..se as a:soo:>lçõés
Em cOntrárIO. -

Brasí1ia, 3 .' de julho
1479 da.. Independência
República.

A. COSTA E SILVA

Ta.rso Dutra. ...

üe 19õ5;
e õ09 'da

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.451196

"LEI N? 7.423, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985

llevop A JAj 1J~. 5.465, de 3 de julho dI'
1968. que .disp6e sobre o prnncbimento d.
vaps JtO$ e.t.belfi:ÍD:Jento. d. .naDO
~coJ••, bem comO."'UM1e,iàlaç10 com..
plementar. I"'. :' r" r- ' ....

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
NacionaI decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I? Fica revogada a Lei n? 5.<165, de 3 de julho de 1968, que
-displie 1I0bre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de enair .
agricola-, bem como a lelPslaçio que a regulamenta.

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de aua publicaçio.

Art: 8? Revogllln-se as disposições em contrário.

Brasma, 17 de dezembro de 1985; 1M? da Independência e 97? d.
República.

JOSE SARNEY
Marco MlIciel

COMISSÃO m; AGRICULTURA~ POLÍTICA.BlmAL:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMElI.'DAS

PROJETO DE LEI N' 2.451196

Nos termos do lIIt. 119, cap1ll, 1, do Regimento Interno da Câmma dos
Deptltlldos. o Sr. Presidente determmou a abertura - e divulgaçio na Ordem do Dia

Nos tennos do art. 119, caput, I e §Io, elc art. 166, ambos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçlo de emen
das, a partir de 17/05199, por cinco ~ssões. Esgotado o prazo, não foram spresetUa
das emendas ao projeto.

Sala da Comissio, em 24 de maio de 1999.

74
/'~·~

r .---' .
MO~~

f

COMISSÃO DE AGRICULlTRA E POLÍTICA RURAL

I-RELATÓRIO

O Projeto de Lei nO 2:451196, de iniciativa do nobre Deputado
SERAFIM VENZON, estabelece que 50"10 das vagas dos estabelecimeriiOs de
ensino médio awicola e das escolas superiores de awiculturll e veterinária sejam
reservadas a candidatos que sejam awicullores, ou filhos de awicultores, quando
residentes em zona rural. Se o local de resid!ncia for cidade ou vila, a quota cai
para 30% das vagas. O Projeto ressalva que, em qualquer caso, os candidatos
deverão atender às exigências relativlls a exames de admissão ou habilitaçio.
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o autor esclarece que sua intenção é reeditar a Lei· nO
5.465/6S (pcjonttivlmente denominada "Lei do Boi'), que' est8béIecia
preferência aos agricultores pllIa fins de admíssill em estabelecimentoS de
ensino agrícola mantidos pelo Seror Público. A "Lei do Boi" foi revogada em
dezembro de ljS5 pela Lei n° 7.423.

O autor justifica a proposiç!o pela necessidade de incenrlvar
os agricultores a "desenvolverem suas potencialidades" em beneficio de'tÕda a
agricultura brasileira.' . ..

O Projeto foi distribuído para apreciação às Comissões de
Agricultura e Politica Rural; de Educaç!o, Cultura e Desporto; e de
CODSlituição e Justiça e RedaçIo.

NilO formn apresenllldas emendas ao Projeto.

É o relatório.

ll-VOTO DO RELATOR

Partilho das preocupações do nobre Deputado Sendím
Venzon: é preciso ampliar o acesso dos jovens das áreas rurais à educação
técnica, principalmente no campo das ciencias 1jlrÍrÚIS. NilO há forma mais
direta de aliar o coohecimento teórico à prática do que fornecer teoria àqueles
que tém vivência pnílica. Fornecer coobecimeIItos técnicos agronômicos e
veterinários ao homem do campo é a melhor forma de se promover a revoJuçio
tecnológica no meio rural.

Mas se concordo com o ilustre colega quanto 101 fins, teIlbo
sérias reservas quanto aos meios que ele propõe para atingir aqueles fins. A
começar, tenho dúvidas sobre a legalidade da proposição. A Coostituição (Art.
20S, inciso V), a meu ver, veda todo critério de acesso á educação superior que
niIO seja baseado no mérito. Todavia, para minha tranqiIilidade, este é mn pooto
que a Comissão de ConstituiçilO e Justiça haverá de esclarecer.

O sistema de quoras é dificil de se justificar. QuoaIs, como
mecaoismo de rateio, silO foote perene de ineficí!ncia. SeuIo. ve.i-: pode
haver pessoas que niIO s~am tiIhos de agricultores, que SItiam residclItes em
cidades, mas que se interessam pelos temas agrícolas C desejlllll ser~
veterinários, ou pesquisadores em alguma dessas áreas. Essas pessoei sai8m
ptejudicadas pelo sistema de qUOlaS. Por outro lado, pode muiro bem accareccr
que agricultores ou filhos de agricultores niIO tenham o menor inteRae em
estndar qualquer das ciências agrárias. A este individuo seria reservlIda uma
vaga que ele niIO tem intenção de ocupar. Se fll)tam vagas a quem rcaImeote
des~a estndar, a soluçiO será ampliar o número de vagas, niIO reduzir VlIlPIS para
quem deseja estudar em favor de um grupo que talvez queira fazé-Jo.

A reserva de vagas para filhos de agricullORS ou para
residentes da zona ruraJ em escolas públicas trIZ consigo uma Coooc.çIo
negativa que haverá de desagnldar até mesmo a seus supostOS beDefici8rios. É
que ela implica que tais individuas SItiam menos capazes que seus coleps
urblllOS e que, por isso mesmo, precisariam de lraIlItnenlo privilegilldo Da bora
de competir por lIIIlll vaga. O ambiente~co para quem for admitido peJo
sistema de quota será extremamente constIlIngedor para o supostO ''beneficiado''
que sofreráhostilidade dos colegas.

Com todas essas dificuldades, nio~o como a medidapoaá
favorecer a agricultura. Se o ensino agrícola é teórico demais e precisa ser
aproximado da realidade do homem do campo, tal faIba precisa ser corrigida pOr
um ataque direto ao problema, ou SItia, por mna ampla revisiIO CUlricular. NIO
será piormdo aqualidade do corpo discente das escolas de cieneias Igrárias com
trlIllIIDCIIIO preferencial a individuos que poderiam (deSltio sublinhar qDC estou
usamIo a fonna condicional) ter dificuldade concorrer em uma competiçIo livre
que se haverá de melhonlt' o ensino.

Isto .posto, voto pela REJEIçÃO do Proj~ de Lei n°
2.451196.

Sala da ComissilO, em ~? de fXY'}B de 1999

~
RelllUlr

:m- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Polltica Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou, contra o voto do Deputado Wilson Santos, o
Projeto de Lei nO 2.451196, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Confúcio Moura.

Estiverarií-presentea às senhores Deputados:

Dilceu Speràfico - Presidente, Augusto Nardes, Xico Gtaziano e
AntOnio Jorge (Vtee-PlltSidenlM), Abelardo Lupion, Carlos MeU.., Jaime
Fernandes, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Roberto Pessoa, Ronaldo
Caiado, ZiJa Bezerra, Adauto Pereira, Carlos Dunga, COnrocio Moura,
Moac:ir MlcheIetIo, Nelson Meurer, Themlstocles Sampaio, WaJdemir
Moka, Wilson Santos, Anivaldo Vale, Carlos Batata, Luis CarIoa,~,
Paulo Joaé Gouvêa, Saulo Peclrcsa, Sérgio Reis, Adão Pretto, GéraIdo
Simões, Joio Grandlio, Luci Choinacki, Nilson Mourlio, Valdir Ganzer,
Almir' Sá;- Hugo' Biehl, Roberto Balestra,· Halenildo Ribeiro:' NIIIon
Marquezelli, Nilton Capixaba, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos, Sérgio
8arrcll, Remei Anízio; e, ainda, Alberto Fraga, Clementino Coelho e
Eujácio SimOes.

Sala da ComissAo, em 22~ 1999.

Deputado DILCEU S~F1CO

:,..~.

~

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.451-A, DE 1996

Nos tconos do art. 119, "caput", I e § l°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a S~. Prcsidenta determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das ComíssOCs - dC'" prazo para
apresentaçllo de emendas ao projeto, a partir de 2S de outubro de 1999, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissllo, 03 de novembro de 1999

carlaRO~edeirOs
Secretária

1- RELATÓRIO

Com o Projeto de Lei n" 2.451, de 1996, pretende o autor,

o nobre Deputado Serafim Venzon, que os estabelecimentos de ensino mildio e

as escolas superiores de Agricultura e Veterinária mantidos pela UniAo 11IIlIIVlIIII,

anualmente. de preferência. 50% (cinquenta por cento) de SUllll" vlIglIS a

agricultores ou filhos de agricultores residentes na zona rurel e 3Q%,.(trinta·por

cento) a agricultores e filhos de agricultores resider.:3S em á_l.urbanas que

nIo disponham de estabelecimento de anaino médio.

A idéia é reauacitar a Lei n" 5.465, de 1968, que instituiu

tal tratamento difefenciaào e que foi revogada pela Lei nO 7.423, de_19B5.

A proposiçAo foi IlIjeilada pela Comillió de AQriculluni e

Po/flica Rural, que, apesar de, genericamente, reconhecêrílcVãíiJ*ie-da

proposta de aliar a aquiliçAo do conhecimento teórico á viv6ncia do embiente de

trabalho, entendeu que a medida augerida nlo ajuda a resonier o "piõliIeiTía
verdlideiro, que é o da inadaquaçAo dos currfculos escolares á realidade do
1*111'0.
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cabe agora avaliar o mérito educacional,es~

luz da legielaçlo de _ino.

No prazo regimental. não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

o Projeto de Lei sob exame foi apresentado à Câmara dos
DeputadoI em 17 de outubro de 1996, portanto, em data anterior à Lei de
DirIItriZllI e Sues da Educaçio Nacional vigente, que 6 de 20 de dezembro de
1996. Foi reaprellflntado no início da presente legislatura. sem qualquer
alleraçio. Dal, porque, na nossa avaliação, o grande problema da proposição,
eetíI. precisamente, na inadequação à legislação de ensino, especialmente à
LOB.

De fato, no tocante ao nível superior, não há nenhuma
dWida de ·que as vagas nas instituições de educação superior devem ser
preenchidu mediante processo seletivo (LOB arts. 44, 11, 49, e 50); 2°) quo cabe

às próprias instituições de ensino estabelecer os requisitos a que devem atender
os candidatos a seus cursos (LOB art. 44, I, 11 e IV).

No tocante ao ensino agricola de nivel médio. que, para
emito da pr85Bllte análise, integra a educação básica, cumpre lembrar que a
LOB tem uma proposta que, por ser mais flexível e abrangente, a~de melhor

às necessidades da agricuUura. 138 fato, dispõe o art. 28 da LDB: ~'L';

•Na oferta da educação bãsicll para a populllÇ'o rural, os
simlmas de ensíno 'promoverão as adaptaç6es necesSáries II sul' ~uaçio és
peculiaridades da vida rural e de cada regilo. especialmente: ..

I - conteúdos curriculares e metodologias api-opliadas és
reais necesSidades e interesses dos alunos da zona rural;

11 - organização escolar próplia, incluindo adequação do
calendário escolar é fases do ciclo agrlola a às condiçl:Jes climáticas:

11I - adequaçlio é natureza do trabalho na zona rural".

Por fim, importe assinalar que, salvo melhor entenjirtJento,

o PL NO 2.451, de 1996, peca por falta de coerência interna, na media'~ que,

depois de, no caput.. estabelecer reserva de vagas, determina. no parágrafo

único, que seja obedecida a legislação vigente. Em outras palavras, o ClIpu/ faz,

a o pa/ligrafo desfaz.

Petas razões expostas, ressalvada a intençio,

corretíssima, de contribuir para a revolução tecnológica no meio rural, nosso voto

é pela rejeição do projeto de lei nD 2.451, de 1996.

Sala da Comissão, em I~ dem-W~~ de 1999.

//l. PARECER DA COMISSÃO

. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reuniio ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n" 2.451.
AJ96, nos tennos do parecer do Relator, Deputado José Melo.

Estiveram presehtes os Senhores Deputados MarIo
Serrano, Vice-Presidenta no exercicio da Presidência; Celcita Pinheiro e Nlce
Lobio, Vice-presidentas; Ademir Lucas, Átlla lira, Eduardo Seabra, Evandro
f\1l1homen, Fernando Marrani, Flávio Ams, Gasllio Vieira, JoAo Matos, Jonival

Lucas Júnior, José Melo, N~ Marchezan, Nilson PInto, .Nor'belto Telxe/,..,
Osvaldo Biolcl1i, Pedro WIlson e zeZé Perreila.

Sala da Comlsdo, em 18 de novembro de 1m

j\:,./1.w.o-->
Deputada Marl.a Serrano

Vice-Presidente
no exerciclo da Presld6ncla

PROJETO DE LEI
N2 2.563-A, DE 1996

( Da Sra. Sandra StarIing )

Acrascenta panigrafos ao arl 21 da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1988 •
Código Brasileiro de Aeronáutica, revogando o seu atual parágrafo único.

(ÀS COMISSOES DE YIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUiÇÃO E
.,.. . c: DE ~DAÇAO (ART. 54)· ART. 24,11)

SUMÁRIO

• Projeto inicial

• Projetos apensados: nDs 2.634/ll6, 3.297197 e 3.495/ll7

11I • Na Comissão de Viação e Transportes:
termo de recebimento de emendas· 1997
termo de1recebimanto de emendas -1999 '
parecerdo Relator
substitulivo ofaracido pelo Relator
termo de recebimento de'elÍlendas ao substitutivo
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão

o Congresso Nacional Decr~a:

Art. l°. O anigo 21, da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de
1986 - Código Brasileiro de Aeronáuúca, passa a vigorar com os seguintes
parágrafos:

"Art. 21 ..

§ I~ É vedado o porte de aparelhos fotográficos.
cinematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave.

§ 2~ Para os fins do disposto no parágrafo anterior, os
aerorportos deverão impedir o porte dos referidos aparelhos a portir
da entrada do passageiro na sala de embarque.

§ 3D
• OS aeroportos deverão contar com dispositivos

idôneos para a detecção dos equipomentos descritos no § JD deste
artigo.

§ 4D
• As companhias aéreas deverão dispar ge serviços

especiais para o transporte dos aparelhos descritos no § ID, que
deverão permanecer desligados até a sua devolução. ..

Art. 2° Revoga-se o atual parágrafo único, do ano 21, da Lei nD

7.565, de 19 de dezembro de 1986 e demais disposições em contrário..

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

É sabido que o uso de aparelhos eletrônicos a bordo de uma
aeronave pode interferir em seu sistema de navegação a6rea. Assim,
aparelhos inofensivos como um telefone celular ou até mesmo uma asenda
eletrônica se transfllm1ll11l em dispositivos altamente perigosos se lCionIdoI
dentro de uma aeronave.

Bem por isso, as companhias aéreas solicitam aos seus
passageiros que não façam uso destes equipamentos, lIIOIDIeIItC durante as
operações de pouso ou decolagem, quando o perigo de uma interfClincia
eletrônica pode ser fatal.

Embora seja conhecido este perigo, a legisIaçIo lIUIImentA:
vigente não impede o porte destes equiplllllClltos ou mesmo o seu UIO durante
os vôos. Com efeito, o atual parágrafo único, do art. 21, do Códíso Brasileiro
de Aeronáutica apenas dispõe que o porte dos equipamco&os descritos no
§ 1°, acima proposto, podem vir a ser impedidos.

Com a altcraçio que propomos, esta faculdade passa a ser uma
imposição legal para que seja impedido o portc daqudes equipImemos,
devendo as companlúas aéreas manter serviços especiais para o seu
transpone, de fonna a mantê·los desligados durante a viagem e longe dos
seus proporietários, até o destino final destes.

Por sua vez, também propomos que os aeroponos mantenham
equipamentos capazes de detectar os referidos aparelhos, de molde a impedir
o pane dos mesmos por pane de passageiros menos avisados.

Enfim, a presente proposição tem evidente caráter preventivo.
demonstrando a preocupação do Legislativo para com a segurança do
transpone aéreo nacional.

Face ao exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação mais urgente possivel da presente matéria.

Sala das Sessões, em -;.",/ r°.,;!1,f

,-7';i:~{:;:::t..,.~~ .
Dep. SAl'iDRA STARL . G

LíderdoPT .

"l.EGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PElA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI"

CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA

LEI 7565 DE 19/12/1986
DOU 23/12/1986 RET 3011211986.

Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

·········..························;:i:rÜLÕ·ii··········· .
- Do Espaço Aéreo e Seu Uso Para Fins Aeronáuticos

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

CAPÍTULO 11
- Do Tráfego Aéreo

ART.21 - Salvo com autorização especial de órgão competente,
nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, anna de
fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofo
logramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou
su~slâncias consideradas perigosas para a segurança pública, da pró
pna aeronave ou de seus ocupantes.
Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográfi
cos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave, poderá ser impe
dido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse público
assim o exigir.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.634, DE 1996
(Do Sr. Welinton Fagundes)

Proibe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis a bordo de
aeronave.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.563, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Art. 21 da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
Código Brasileiro de Aeronáutica, fica acrescido do seguinte parágrafo, passando o atual
~o único a constituir-se parágrafo primeiro:

"Art. 21 .

§ 1° .

§ 2'. É proibido aos pllSSllgeiros o uso de aparelho
eletrônico portátil a bordo de aeronave."

Art.2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

JUSTIFICAÇÃO

A imprensa nacional divulgou recentemente dados estarrecedores

de que. desde 1982, os pilotos informaram pelo menos 137 incidentes dU1lll1te vôos, os
quais que podem ter SIdo causados por )nterferêncla eletromagnetica de aparelhos

elett6nicos ponáteis, segundo dados e análises da RTCA Inc. - urna empresa de assessoria
do setOr de aviação - e de informações da NASA e da lnternational Air Transport

Association.

A posição da Federal Aviation Administration (FAA), órgão do
governo norte-americano, tem sido muito liberal, deixando a cargo das empresas aéreas.

individualmente, a decisão de baixar suas exigências e proibições relativas ao uso de

Vários equipomentos eletrônicos, exigindo apenas que elas testem os dispositivos e
proibam qualquer um que possa provocar interferências. A própria FAA garante que os

infotmeS sobre problemas diminuiram desde 1993, quando orientou as empresas a

_tingirem o U50 de equipamentos eletrônicos portáteis em altitudes acima de três mil
metros.

O comitê da RTCA recomenda proIbição total de aparelhos que

transmitem ondas de rádio. Um bom exemplo seria um pager que automaticamente

reconheça o recebimento de mensagens enviando sinais de volta ou. ain~ l!m ml}(ll!m

sem fio num computador laptop.

Vale registrar a afirmação do Dr. Albert Helfrick. professor de
. tecno\oiia aeronáutica da Embry-Riddle Aeronautical University. em Daytona Beach•
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Art. 302 .

Art. 21 .........•.............................................................................................

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NO 2.563, DE 1996)

Essas são as razões que'justificama' apresentação da presente
proposição, para a qual ~ço'o'apoin dos meus pares.

Sala dasSess6es. ~m 10 de junbo de 1997.

A presente proposição tem por objetivo promover seis
alterações na Lei n° 7. 565. de 19 de dezembro de 1986. que instituiu o Código
Brasileiro de Aeronáutica de forma'a tomá-lo mais condizente com a evolução
histórica e os principios fundamentais que noneam as liberdades individuais e de
iniciativa. hoje vigentes no Pais.

A primeira alteração que proponho é uma mudança na redação
do parágrafo único do Art. 2I. Este. na forma atual. estabelece que "o porte de
aparelhos fotográficos, cinematográficos. eletrônicos on nucleares, a bordo de
aeronave. poderá ser impedido quando a segurança da navegação aérea ou o
interesse público assim o exigir." El'.tendo ser mais adequado estabelecer-se a
possibilidade de proibir o uso de tais aparelhos por pane de passageiros e não o .
simples pone, e mesmo assim apenas quando a aeronave estiver em vôo. O texto
que ofereço, além de ser mais f1exivel, atende aos interesses de salvaguardar a
segurança da navegação ou o interesse público, evitando. por ourro lado. o
constrangimento. por exemplo. de um passageiro vir a ser impedido de ponar.
como hoje é comum. o seu telefone celular, mesmo desligado.

.' A segunda alteração destina-se a corrigir apenas um erro de
reda~o i.d~tificado. no inciso li do An. 31., que ao pretender expressar a
concettuação de "helipontos" tomou-a repetitiva com a dada a "heliportos". no
inciso m.

No Art. 39.• estou propondo a introdução de um parágrafo
único, obrigando a Autoridade Aeroponuária a destinar pelo menos 50"10 da área
reservada à,estacionamento de veiculas, para utilização gratuita pelos usuári.os. Isto
se justifica pelo fato de a quase totalidade dos aeroportos disporem apenas de
estacion31Rentos rotativos pagos, cobrando tarifas relativamente excessivas, em
relação ao tempo de uso e ao serviço prestado ao usuário. Na ausência de uma área
de estacionamento livre, o usuário, sem opção para estacionar seu veiculo. na
maioria das vezes por poucos minutos, é obrigado a pagar para tal, ou a correr o
risco de ser multado p.or, pennanecer em local nã.o pennitido. Imagino, assim. ser
justo que do' !'l.ta1 .das áreas hoje privilegiadamente exploraWis. comerçialmente.
sejam destinados 50% para uso gratuito. . .. .

Aqu~ alteração' apontada diz respeito ao que está
contemplado na letra "q" do inciso 111. do Art. 302.. que define como infrações
imputlÍvei,s à concessionária ou permissionária de serviço aéreos "prometer
ou conceder; direta ou indiretamente. desconto, abatimento. bonificação.
utilidade ou qualquer vantagem aos usuários. em função da utilização de seus
serviços." Isto. a meu ver. cerceia a liberdade de iniciativa das empresas e o
exercicio. da . livre concorrência. em prejllizodo usuário. seja pela ofena de
melhores serviços ou pela redução - de .prl:ços das passagens. Creio que.
considerando as peculiaridades do setor, o cOnlJ:ole federal sobre o preço dos
bilhetes deveria ser exercido. no máximo. pela defmição de um valor de teto para
as tarifas aéreas. mas nunca punindo a competência gerencial do empresario.
Eventuais distorções. como as práticas de canelização. dumping etc. poderão ser
coibidas pelos mecanismos legais que hoje dispõe o Estado. Por llSSim entender.
proponho a supressão em pane do texto citado.

Por último. estou indicando a necessidade de suprimir o § 2° do
Art. 36. e li letra "h". do inCiso VI, do Art. 302. Esta última por incidir no

mesmo erro anteriormente apontado. ao puniras pessoas físicas ou juridicas que
prometerem ou concederem qualquer' desconto. prêmio. bonificação ou
vantagens aos adquirentes de bilhetes de passagens ou frete aéreo. o que
configura igualmente um despropósito. Já a primeira supressão justifica·se dentro
do contexto moderno do novo papel do Estado. O § 2°. como redigido, inseriu no
conceito de atividades monopolizada da U/lião, a operação e a exploração de
aeroportos e heliportQs; bem colÍio 'dás seus serviços auxiliares, criando. assim.
uma reserva estatal'de mercado; ein desacordo com a flexibilização explicitáda peló
caput do arrigo e com a letra c), do inciso XII, do An. 21. do texto constirucional.

Observe-se que a supressão do referido parágrafo não retirará a competência da
União para çopsrruir. manter e explorar ;leródromos públicos. nem diminuirá a
competência' reguladora 'da Autoridade Aeronáutica neste setor. posto que os
dispositivos que o precedem e sucedem assim o asseguram. A alteração pretendida
apenas sinalizará mais explicitamente a possibilidáde de que esses serviços. quando
julgados convenientes pela própria Autoridade Aeronáutica ou o Governo, venham
também a ser explorados em regime de concessão ou autorização, como admite o
caput do Art. 36.\

JUSTIFICAÇÃO.

de 1996.Sala das Sessões, em de

Parágrafo Único. No que se refere ao inciso VII deste artigo, pelo
menos 50"10 do espaço fisico definido para estacionamento de veiculos serão
destinados, gratuitamente, ao público usuário, c:m área contígua àquela explorada
comercialmente.

Art. 31 .
1 .
lI. helipontos os aeródromos destinados exclusivamente a helicópteros:

Os acidentes aéreos comprometendo dezenas de vidas se sucedem
e os laudos técnicos das causas que provocaram os mesmos continuam sem solução.

Toma·se inadiável a adoção de proibição legal em todo território brasileiro, além de

medidas limitativas e coercitivas da parte do Departamento de Aviação Civil· DAC e da

Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo, além de gestôes junto à própria FAA no
sentido de se proibir de vez o uso desses aparelhos.

Cumpre notar, por fim, que o recente acidente aéreo com (, avião
da IAM. IOfelizmente. pode ter sido um exemplo trágico de como os aparelhos

eletrônicos portáteis interferem na operação das aeronaves.

Flórida, que em 1994 fel numerosos testes de proteção de fuselagem, como membro do

comitê da RTCA: "se coubesse a mim uma decislio, jamais permitiria, absolutamente,

aparelhos eletrónicos ponáteis a bordo de aeronaves".

Deputado Welinton Fagundes

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 39 .

PROJETO DE LEI Nl! 3.297, DE 1997
( Do Sr. Luiz Moreira )

Parágrafo Único. O us(.\ por pane de passageiros, de aparelhos
fotográficos, cinematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave em
vôo, poderá ser proibido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse
público assim o exigir.

Altera dispositivos da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art. 1°. Os dispositivos abaixo indicados da Lei n" 7.565. de 19 de dezembro de
1986. passam a vigorar com as seguintes alterações:

q) infringir o valor máximo aprovado para as tatifás. em função da
utilização de seus serviços de transportes:

Art. 2°. Ficam súprimidos o § 2° do ano 36 e a letra h). do inciso VI, doart. 302.

Art. 3". Esta Lei enrra em vigor 90 (noventa dias) após a sua publicação.

'-;1/.'(;!- .
Luiz Moreíra .

Deputado Federal

I .

.f
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CqNSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
••• ••..• ..•• ••• • •• •• u .

TíTULO III
Da Organização do Estado

..................................................." ..
CAPÍTULO 11

Da União
......................................................................................................................

Art. 21· Compete à Uniio:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de

organizações internacionais;

X!1- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão: .

c) a navegação aérea, .aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária;

CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

TÍTULO 11
Do Espaço Aéreo e Seu Uso Para Fins Aeronáuticos

CAPÍTULO 11
Do Tráfego Aéreo

Art. 21 - Salvo com autorização especial de órgão competente,
nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de
fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofoto
gramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou
substâncias consideradas perigosas para a segurança pública, da pró
pria aeronave ou de seus ocupantes.

Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinemato
gráficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave, poderá ser
impedido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse pú
blico assim o exigir.

TÍTULO Il!
Da Infra-Estrutura Aeronáutica

............................................................................................................................................, ~~

CAl'ÍTULO 11
Do Sistema Aeroportuário

SEÇÃO I
Dos Aeródromos

Art. 31 - Consideram-se:
I - aeroportos os aeródromos públicos, dotados de instalações e

facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e de
sembarque de pessoas e cargas;

11 - helipontos os aeródromos destinados exclusivamente a
helicópteros; ,

III - heliportos os helipontos públicos, dotados de instalações e
facilidades para apoio de operações de helicópteros e de embarque e
desembarque de pessoas e cargas.

SEÇÃO 11
Da Construção e Utilização de Aeródromos

Art. 36 - Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e
explorados:

I - diretamente, pela União;
11 - por empresas especializadas da administração federal indi-

reta ou suas subsidiárias, vinculadas ao Ministério da Aeronáutica;
III - mediante convênio com os Estados ou Municípios;
IV - por concessão ou autorização.
§ 10 - A fim de assegurar uniformidade de tratamento em todo o

território nacional, a construção, administração e exploração sujeitam
se às normas, instruções, coordenação e controle da autoridade
aeronáutica.

§ 20
- A operação e a exploração de aeroportos e heliportos,

bem como dos seus serviços auxiliares, constituem atividade monopo
lizada da União, em todo o território nacional, ou das entidades da ad
ministração federal indireta a que se refere este artigo, dentro das áre
as delimitadas nos atos administrativos que lhes atribuírem bens, ren
das, instalações e serviços.

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

SEÇÃO IV
Da Utilização de Áreas Aeroportuárias

Art. 39 - Os aeroportos compreendem áreas destinadas:
I - à sua própria administração;
11 • ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de

aeronaves;
III - ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens

e cargas;
IV - aos concessionários ou permissionários dos serviços

aéreos;
V - ao terminal de carga aérea;
VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devem fim-

cionar nos aeroportos internacionais; ,
VII - ao público usuário e estacionamento de seus veículos;
VIII - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público

usuário;
IX - ao comércio apropriado para aeroporto
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TÍrutOIX
Das Infrações e Providências Administrativas

CAPÍTULO III
Das Infrações

..... u .

. _Art. 302 - A multa será aplicada pela prática das seguintes
mfraçoes:
................................................................................................................

III - Infrações imputáveis à concessionária ou permissionária
de serviços aéreos:
................................................................................................................

q) infringir as tarifas aprovadas, prometer ou conceder, direta
ou indiretamente, desconto, abatimento, bonificação, utilidade ou
qualquer vantagem aos usuários, em função da utilização de seus ser
viços de transporte;
.......................................................................................................................

VI - Infrações imputáveis a pessoas naturais ou juridicas não
compreendidas nos grUpos anteriores:
..................................................................................................................

h) prometer ou conceder, direta ou indiretamente, qualquer mo
dalidade de desconto, prêmio, bonificação, utilidade ou vantagem aos
adquirentes de bilhete de passagem ou frete aéreo;
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!! 3.495, DE 1997
(Do Sr. SUas Brasileiro)

JUSTIFICAÇÃO

. Fatos lamentáveis da expenencta recente têm
demonstrado flagtantes falhas de segurança nas aeronaves civis em vôo sobre
o território nacional, decorrentes especialmente do controle insuficiente da
carga a ser transportada.

Entendemos que tal ineficiência da fiscalização de
embarque resulta de evidentes falhas da legislação vigente, particularmente no
artigo 21 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Esse dispositivo é
inconclusivo ao determinar a proibição de ingresso a bordo de annas
municiadas, material bélico, explosivos, ou quaisquer outros objetos ou
substâncias consideradas perigosas para a segurança pública, da própria
aeronave ou de seus ocupantes.

A expressão "autorização especial de órgão competente",
no caput do artigo, é vaga" não esclarecendo a extensão dessa autorização.
nem definindo quem é competente para exará·la; a faculdadl" "poderá ser
impedido", no parilgrafo único, não infonna quais os critérios a serem
seguidos pelo agente em sua decisão de impedir, nem tampouco defme quem
é esse agente.

A imprecisão do texto da norma vigente estende seus
efeitos pemic: JSOS em três planos de relevante importância: a insegurança
para os passageiros, tripulação e aeronave, decorrente dos riscos resultantes de
cargas perigosas indevidamente transportadas; a ineficácia da atividade dos
agentes de fiscalização de embarque, devida iI inexistência de crit~

defmidos e pertinentes à matéria; o desnecessário constrangimento imposto
aos passageiros, que, à falta de normas claras acerca de seus direitos e

restrições, ficam sujeitos ao arbitrio dos agentes da fiscalização de embarque e
a eventuais danos morais e materiais.

Em face do exposto, apresentamos a esta Casa iniciativa
de nossa autoria, com a qual esperamos corrigir as falhas apontadas e estar
contribuindo efetivamente para o aperfeiçoamento do ordenamento juridico
federal.

Altera a redação do art. 21 da Lei n 2 7.565, de 19 de dezembro
de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, di8pond~ sobre .0

transporte de materiais perigosos em aeronaves civis.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.563, DE 1996)

o Congresso NacionaI decreta:

Sala das Sessões, em\'de j

Deputado SUAS BRASILEIRO

de 1997.

Art. 1°. O artigo 21, da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro
de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

"An. 21. Nenhuma aeronave transportará explosivos,
mWlições. ou quaisquer outros objetos ou substâncias
consideradas perigosas para a segurança pública, da
própria aeronave ou de seus ocupantes.
§ 1°. O embarque de material bélico inerte e de
equipamentos aerofotogramétricos ou de prospecção
dependerá de autorização especifica da Polícia Federal ou
da Polícia Civil, conforme o caso.
§ 2°. O embarque de' aparelhos fotográficos,
cinematográficos, eletrôIÚcos ou nucleares, a bordo de
aeronave, será impedido pela fiscalização de embarque
quando a segurança da navegação aérea ou o interesse
público assim o exigir.
§ 3°. A autoridade aeroportuária detemúnará e fiscalizará
a divulgação eficaz das vedações mencionadas neste
artigo aos usuários do transporte aéreo, -bem como dos
respectivos critérios de aplicação."
Ar!. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAC.-\O CITAIJA A:\"EXADA PELA
COORDENAC.-\O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO 1986

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO BRASILEIRO
DE AERONÁUTICA.

TÍTULon
Do Espaço Aéreo e Seu Uso Para Fins Aeronáuticos

CAPfTULO II
Do Tráfego Aéreo

Art.2 I - Salvo com autorização especial de órgão competente,
nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de



59452 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento
aerofotogramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros
objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança
pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes.

Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos,
cinematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave,
poderá ser impedido quando a segurança da navegação aérea ou o
interesse público assim o exigir.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.563/96 (apenso o PL 2.634/96)

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas. a partir de 17/03/97, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 25 de março de 1997.

,/" ,
, Jf!l"a\"\h~

Maria Terezinhalllonali
Secretária-substituta

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Moreira)

Requer o desarquivamento
de proposições.

Senhof Presidente.

Nos termos do art. 105. parágrafo único. do Regimento Interno da Câmara
dos Depurados, requero a V. Exa o desarquivamento das proposições a seguir
relacionadas. todas de minha autoria:

- PL n' 1.860191, " dispõe sobre tarifas de bilbetes de passagens aérea";
- PL n' 3.280192, " autoriza a interrupção da gravidez até 24' semana nos

casos previstos na presente lei";
- PL nO 3.339192, " torna obrigatória a indicação nas embalagens dos

produtos dietéticos e similares, pelas indústrias fabricantes, das quantidades de
edulcorantes utilizados em suas composições";

- PL n° 3.638/93, " institui normas para utilização de técnicas de
reprodução assistida";

- PL n° 4.691/94, "modifica a Lei nO 7.542, de 26.09.86, que dispõe sobre a
pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados ou
submersos em águas sob jurisdição nacional";

- PL n' 1.562/96, " altera a Lei nO 8977, de 06 de janeiro de 1995, que
dispõe sobre o serviço de TV a cabo e dá outras providéncias";

- PL n° 3.197/97, " altera dispositivos da Lei n° 8.742, de 07 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências;e

- PL n° 3.297/97, " altera dispositivos da Lei nO 7.565:!ie 19 de dezembro
de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronaútica"•.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 1999.

I I/!/v-, - j}
DEPUTA66'~UJZ k1ôRÉIRA

- PFLIBA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.563/96 (Apensados os PLs nOs 2.634/96,

3.297/97 e 3.495/97)

Nos termos do art. 119, caput, I, c/c art. 166 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a

abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo

para apresentação de emendas, a partir de 18/05/99, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 25 de maio de 1999

(- RELATÓRIO

Para exame desta Comissão encontra-se o projeto de lei
n.o 2.563/96. de autona da Deputada Sandra Starfing, que altera o art. 21 do
Código Brasileiro de Aeronáutica - eBA, acrescendo-Ihe quatro parágrafos e
revogando o atual parágrafo único. Neste acha-se previsto que o porte de
aparelhos fotográficos. cinematográfiros. eletrônicos ou nucleares poderá ser
impedido a bordo de aeronaves. quando a segurança da navegação aérea ou o
interesse público o exigir. Na proposta apresentada. a Deputada proíbe o porte
dos equipamentos referidos desde a entrada na sala de embarque. para o que
propõe a existência de disposrtivos Idôneos de detecção nos aeroportos e serviço
especial de transporte nas aeronaves.

À proPOSiçãO da Deputada Sandra Starfing. foram
apensaaos três proletos de leI aue tambêm mOOlficam o citado art. 21 do eBA.

Imclalmente. foi anexadO o PL n° 3.297/97. do Deputado
Luiz Moreira. cuja alteração do parágrafo único do art. 21 prevê a possibilidade
de prolbrr c uso dos Citados aparelhos a bordo de aeronaves. No art. 31. Que
conceitua aeroporto. heliponto e heliporto, supnme o Inciso 111 com a definição de

"heliporto '. mantendo o conceito de "heliponto" constante do inciso 11. No art. 39.
que trata aa utHízação das áreas dos aeroportos. propõe a inclusão de parágrafo
único destinando o mínimo de 50% do espaço físico dos estacionamentos de
veiculos à utilização gratuita do público. No art. 302. que estipula muita aplicada
segundo a Infração. a proposta modifica a alínea q do inciso 111. prevendo multa à
concessionaria ou pemussionária de servIços aéreos no caso de infração ao valor
máximo aorovado para as tarifas de transporte. Por fim. o Deputado propõe a
supressão da alinea h do inciso VI do art. 306, que proíbe as agênCias de viagem
e as empresas de táxi aéreo oferecerem vantagens na aquiSição de br/hete de
passagem ou na contratação de trete aereo.
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Como segundo projeto apensado. tem-se o PL nO 3.495/97.

do Deputado Silas Brasileiro. cuja alteração propostado art. 21 do CBA diz

resperto. no ceput. à proibição de transportar explosivos. munições ou quaisquer

outros objetos ou substâncias perigosas para a segurança pública, da aeronave

ou de seus ocupantes. No § 1°. a proposta estabelece que o embarque de

material bélico inerte e de equipamentos aerofotogramétricos ou de prospecção

dependerá de autorização específica da Polícia Federal ou da Policia Civil. A

proposta aispõe. ainda. sobre o Impedimento de embarque em aeronaves de

apereihos fotográficos. cinematográficos. eletrônicos ou nucleares. quando

colocarem em risco a segurança do vôo ou se o interesse público assim o exigir.

Ademais. delega à autoridade aeroportuária a determinação e fiscalização da

divulgação das proibições apresentadas.

Por fim, o PL nO 2.634/96, do Deputado Welinton Fagundes.

acresce um parágrafo ao art. 21. renumerando o parágrafo único, proibindo aos

passageiros o uso de aparelho eletrônico portátil a bordo de aeronave.

As justificativas das propostas baseiam-se em

argumentações sobre a necessidade de se garantir uma fiscalização eficiente no

controle do emparque e da utilização dos equipamentos referidos. tendo em vista

a segurança dO vôo.

No prazo regimental de cinco sessões, a Comissão de

Viação e Transportes não recebeu emendas ao proJeto onginário e seus apensos.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

o transporte aéreo apresenta a oeculiaridade de obedecer

a preceitos formuladOS em foro InternaCional. dadas as eXigênCias especificas de

elevados niveis de segurança.

Devido á grande mobiiidade interligando os mais distantes

paises. é natural que se eXlgam procedimentos padronizados que correspondam

a determinações de orgamsmos centralizados. dos quais os diferentes países

sejam sígnatános. É o caso do ICAO - Internacional Civil Aviation Orgamzation.

sediada em Montreal - Canadá que contava. em 1990. com 156 Estados

membros.

Por outro lado. aspectos técnicos relativos à
operacíonalização do transporte aéreo recebem tratamento adequado em normas

formuladas por fôruns de caráter técnico que. pela flexibilização. ajustam-se com

maior rapidez aos constantes avanços tecnológicos do mundo moderno. leis

ordinárias, portanto. não se prestam a propostas de cunho técnico SObre a

operaclonalização do transporte aéreo. devido á condição de tramitação

prolongada. que dificulta alterações.

Os aVlães modernos tém o sistema de controle totalmerrte

eletrônico. que podem sofrer interferências mediante a emissão de ondas

eletromagnéticas de apareihos eletrônicos. Embora os estudos não comprovem.

ainda. essa pOSSibilidade, a dúvida determinou uma posição de cautela da ICAO

ao recomendar a proibição do uso dos mesmos nos momentos críticos do vôo.

que correspondem aos procedimentos de decolagem e pouso das aeronaves.

O Departamento de AViação Civil - DAC - do Ministério da

AeroMutlca do 8rasll reSOlveu vedar a utilização de qualquer dispositivo

eletrônico portátil a bordo de aeronaves. a exemplo de computadores. telefones

celulares. transceptores e transmissores de rádio. transmissores de controle

remoto e aparelhos tipo CO.

Entretanto. o DAC não vislumbra prejuízos na utilização de

aparelhos fotográficos e cinematográficos a bordo de aeronaves e nem considera

plausivel a condução de engenhos nucleares por passageiros.

Ao contrário da interdição do uso de aparelhos eletrônicos.

que. nos casos oe desooediéncla. podem ser recolhidos pelo piloto da aeronave.

por deter o poder de poiicia a bordo. O piloto da aeronave. o impedimento do

porte implica em procedimentos caros. por requererem infra-estrutura de controle

em terra. com eqUipamentos de deteção. local a bordo para o acondicionamento

correto da aparelhagem e posterior devolução dos mesmos aos proprietários.

afora a designação de pessoai para realizar as diferentes etapas explicrtadas.

cujos custos onerariam o valor dos bilhetes de passagem. Ademais. não se pode

prever o volume e a quantidade de aparellhagem transportada. Afinal, o

eqUipemento de uma equipe profissional de telejomalismo não se compara às

pequenas filmadoras de amadores.

Registre-se que se encontra em cursO a reformulação do

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica nO 91 (RBHA 91) que. no

item 91.21, dispõe sobre a utilização de aparelhos portáteis a bordo de

aeronaves. estendenao a prOibição para quaiquer aparelho ou eqUipamento

eletrônico.

Em relação ao PL nO 3.297/97. do Deputado Luiz Moreira.

não procede a proposta da retirada do concerto de heliporto. por confundir-se

com helipomo. Os termos são independentes em significado. Heliporrto refere-se

ao campo de pouso simples para helicópteros e heliporto ao terminal que oferece

toda a infra-estrutura para apoio de operações de helicópteros e de embarque e

desembarque de passageiros e carga.

Quanto a destinação de 50 % da área dos estacionamentos

externos para utilização gratuita pelo público. cabe ao ente responsável pela
administração do aeroporto o gerenciamento dos espaços e instalações de uso

comum. ficando ao cntério do mesmo aOdlcar de fonte de receita operacional.

A mudança proposta ao art. 302. inCISO 111. aiinea q. sobre

'nfrações das empresas concessionárias do transporte aéreo e a revogação da

alinea h. Inciso VI. do art 302. sobre Infrações imputáveis a pessoas naturais ou

jurídicas não compreendidas nos grupos antenores. que abrangem as empresas

de táxi aéreo e as agências de viagens. ajustam-se ás medidas aprovadas pelo

DAC e praticadas na atualidade. ensejando maior flexibilização no valor das

tarifas e em outros procedimentos tendo em vista a concorrência de mercado.

saudável para o consumidor.

Entretanto. a supressão do § 2° do art. 36 do CBA não fere

o art. 21. inCISO XII. aiinea c. da Constituição Federal. que atribuiu á União

explorar. oiretamente ou mediante autorização. concessão ou permiSsão a

navegação aérea. aeroespaCial e a infra-estrutura aeroportuária. A assertiva do

§ 2° do art. 36 de que a operação e a exploração de aeroportos e heliportos. bem

como dos seus serviços auxiliares. constituem atividade monopolizada da União

refere-se ao controle executivo. direto ou não. da infra-estrutura aeroportuária. o

qual é da competência exclusiva da União. de acordo com a cláUSUla

constituCional referida.

Sobre o transporte de prOdutos pengosos. eXiste instrução

detalhaoa da ICAO. que o Brasil obedece.

Ressalte-se. outrossim. que se acha em elaboração. no

Ministério oa Aeronáutica. a reVisão do Código BraSileiro de Aeronáutica. o qual

devenà ser enviado ao Congresso Nacional ainda este ano.

Consideranao os argumentos expostos. somos pela

rejeição dos PL nO 2.563/96. nO 3.495197 e n o 2.634/96. e pela aprovação do PL

nO 3.297/97. na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comlssão;.!'m I~ de ~yv"tn:l de 1999.
.', .

. --". ., ,"_1---= !
Deputado ROMEU éroEIROZ

. ~elator

SUBSTITUTIVO AO PROJE'FO DE LEI N° 3.297, DE 1997

Altera o art 302 da LeI nO 7.565. de 19

de dezemoro ae 1966. que dispõe sobre o

Código Brasileiro de Aeronáutica. quanto à
aplicação de multa.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1" A alínea q do inciso 111 do art 302 da Lei n"

7.565. de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 302 .

lil ..
q) infringir o valor máximo aprovado para as tarifas. em

função da uitlização de seus serviços de transportes:" (NR)

Art. 2" Fica revogada a aiínea h do inciso VI do ar!. 302 da

Lei n" 7.565. de 19 de dezembro de 1986.

Art. 3". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. em \'? de~lt.m'pp de 1999.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO
PROJETO DE LEI N" 3.297/97, APENSADO

Allera o art. 302 da Lei n" 7.565, de 19

de dezembro de 1986. que dispõe sobre o

Código Brasileiro de Aeronáutica. quanto á

aplicação de muita.

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' A alinea 9. do inciso 111 do art 302 da Lei n"

7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 302 .

111- .

q) infringir o valor máximo aprovado para as tarifas. em

função da uitlização de seus serviços de transportes:" (NR)

Art. 2" Fica revogada a alínea !l do inciso VI do art.

302 da Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

publicaçãO.

Art. 3". Esta lei entra em vigor na data de sua

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.297/97 (apensado ao PL nO 2.563196)

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura •

e divulgação na Ordem do Dia ",das Comissões • de prazo para

apresentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a

partir de 06/09/99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

apresentadas emendas.

Sala da Comissão, em 16 de setembro de 1999

~ret\';:h
Maria Terezinhà Donati

Secretária-substituta

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissllo de Viação e Transportes. em reuniilo
ordinária realizada hoje. aprovou unanimemente. com substitutivo. o Projeto de Lei
n" 3.297/97. apensado. e rejeitou o PL n" 2.563196 e os de n"s 2.634196 e 3.495197,
apensados. nos termos do parecer do relator. Deputado Romeu Queiroz.

Estiveram prellen1eS os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira· Presidente, Mário Negromonte e

Chico da Princesa· Vice-Presidentes. AntOnio Geraldo, Arace/y de Paula. Eliseu
Resende. Igor Avelino, Ildefonço Cordeiro, Joio Ribeiro, Lael Varella, Alberto
Mourão, Domiciano Cabral, JoAo Henrique, Alolzio Santos, Chiquinho Feitosa. Feu
Rosa. Romeu Queiroz, Silvio Torres, Carlos Santana. Luiz Sérgio, Philemon
Rodrigues, Teima de Souza, Wellington Dias, Airton Cascavel, João Tola. JolIé
Chaves, Dullio' Pisaneschi, Neutan Urna, GOIIZlIllB Patriota, Pedro Chaves,
Almerinda de Carvalho, Paulo Braga, Jorge Costa, Osvaldo Reis. Dr. Heleno.
Almeida de Jesus, José Carioa Elias e De Velasco.

Sala da ComiasAo. em 27 de outubro de 1999

b~-Pl'MidenIa

"''''Oo~

oclputedo MARCEto--TEIXEIRA

• '- Presidente

PROJETO DE LEI
N! 2.597-C, DE 1996

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N" 2.597-8, DE 1996, que "autOOza a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte a alienar bem imóvel de sua propriedade, e
dá outras providências".

(AS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE TRABALHO DE
ADMINI~TRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA É DE
REDAÇAO (ART. 54))

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.. 1 D Fica. Ao Universidade l"ede1:al. do B:io Grande do

Norte autorizada a. alienar ao GOverno do Es1:a.do do Rio Grande

do Norte o dominio úti~ do terreno fo:s:eiro do patrimônio

municipal de Natal., com área de 2.540,50 m% (dois mil,

qtdnhentos e quarenta metros ti: cinqüenta cantime1:ros

quadrados), 1imitando-a. a oeste com a Av. Rio Branco, &0 rumo

de 2So37 1 SH', com 43,10 m; ao sul, com propriedade de Elvira

Amália Machado _ Fel:lnto Manso Maciel, ao rumo de 63·S3'SE,

com. 16,00 14; a l ••te, com a Rua Princesa :Isabel, com 28°D7'NE,

com. 36 .. 1.01a: e &0 norte, com. a Rua p:ofeasor Zuza, com.

62°13'NW, coa 64,75 m, beneficiado com um prédio de doi.s

pavimentos, si.tuado na Av. Rio Branco nO 743, Bair%'o da Cidade

A1.ta, onda funcionou a Televisão Univar.:i.1:6f;i.a.

Ar"t. 2 o O va~or adqui.rido com a a~ienação do bem de

que "trata o artigo an"terior será uti~izado ín"tegralmente no

cmçnur da Uni.versidad.e FederaJ. do 'Ri.o Grande do No:'te,

atendidas as determinações do art. 4° da Lei. nO 6.120, de lS

de outubro de 1974.
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Art. 3 D A aJ.ienação de que trata o art. l° deverá

obedecer às disposições contidas na Lei nO 8.666, de 21 ele

junho de 1993, e suas alterações.

Art. 4 o Es1:.a Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 5° Revoga-se o art. 30 ~ Lei nO 6.995, da 31

de maio de 1.982.

CÁJ!.mRA DOS DEPUTADOS, 06 de maio de 1999.

\\-,~ .
L \ ~;

ÀIf:: ComiSSõ&,s.
Educacão, Cul~ura e D~spor~o

Tt'ebelhc de Àdm e Ser'J'~':c ptlbl1.cC

:"::0::::". ·....:,f'<
Autoriza a Universidad ederal do Rio Grande do
None a alienar be . óvei de sua propriedade, e dá
outras provid' . .

Emenda n° 1
(Corresponde à Emenda n° 1 - CCJ)

Suprima-se do ano 1° do Projeto a seguinte expressão:
"ao Governo do Estado do Rio Grande do None."

Emendan"2
(Corresponde à Emenda n° 2- CCJ)

Dê-se ao ano I ° a seguinte redação:
"An. I° É a Universidade Federa! do Rio Grande do

None autorizada a alienar o domínio útil do terreno foreiro do
patrimônio municipal de Natal, COm área de 2.540,50 m',
limitando-se a oeste com a Avenida Rio Branco, ao rumo de
28°37'SW, com 43,lOm; ao sul. com a propriedade de Elvira
Amélia Machado e Felinto Manso Maciel, ao rumo de 63°53'SE,
com 16.00m; a leste. com a Rua Princesa Izabel, com 28°07'NE,
com 36.IOm: e ao none com a Rua Professor Zuza, com
62°13'NW, com 64,75m: beneficiado com um prédio de 2 (dois)
pavimentos. situado na Avenida Rio Branco, nO 743, balno da
Cidade Alta."

Senado Federal, em.ll de outubro de 1999

senad~r~~7
/ Presil:res ~

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

LEI N° 6.120, DE 15 DE OUTUBRO DE 1974

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS
DE ENSINO, E DÁ outRAs
PROVIDÊNCIAS.

Ar!. 4° O produto das operações de que trata esta Lei será
empregado, necessariamente, nos "campi" universitários ou nas sedes das
instituições, em despesas relativas a edificações, serviço de infra- esttutura,
instalações. equipamentos e urbanização.

Parágrafo único. Quando o "campus" ou sede for considerado
completo, o produto da locação poderá ser empregado em despesas de
custeio.

•

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA0 ART.37, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI
NORMAS PARA UCITAÇÕES E
CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PúBLICA E DÁ OU'ffiAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seçio I
Dos Princípios

Art. 1° Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Le~ além dos
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.

Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da AdministraÇão Pública.
quando COlltratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e
qualquer ajuste entre órglos ou entidades da Administração Pública e
particulares, em que haja wn acordo de vontades para a fonnação de vinculo
e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a denominação
utilizada.

LEI N? 6.995, DE 31 DE MAIO DE 1982

Autoriza a doaçio à Univer5idade Fe
dera.l do Rio Grand~ do Norte de imóvel 5i.
tu.do t!O Municlplo de N~tal. E5tado do
lUa Grande do Norte.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, por doa·
ção, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o imóvel consti·
tuído por terreno e benfeitorias. situado à Avenida Rio Branco n? 743.
Bairro da Cidade Alta, Município de Natal. Estado do Rio Grande do
Norte.

Art. 2? O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se às
instalaçOes da referida Universidade.

Art. 3? A doação efetivar'se-á mediante contrato - a lavrar·se
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União - tornando-se nu
la. se ao imóvel vier a ser dada oestinação diversa da prevista no arrigo
2~ desta Lei. ou. ainda. se ocorrer inadimplemento de cláusula contra.
tual, ficando a donatária. neste caso. sem direito a qualquer indeniza·
ção, inclusive por benfeitorias realizadas.

Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5: Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Brasilia, 31 de maio de 1982: 161: da Independência e 94? da RepÚ·

blica.

JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: MSG 01224 1996 MENSAGEM

ORGÃO DE ORIGEM: PRESIDENCIA DA REPUBLICA 28 1i 1996
SENADO: PLC 00023 1999
CAMARA: MSCOI2241996 PL.025971996

AUTOR EXTERNO: EXECUTIVO FEDERAL
EMENTA AUTORJZAA IlIIIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE A
ALIENAR BEM IMOVEI. DE SUA PROPlUEDADE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTmlIÇÃO EruSTlÇA (CCJ)
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ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
1910 1999 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS,
DSF20lOPAG

ENCAMINHADO A :
T~il~~SEC, COORD, LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM 19101999

07 05 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 18 (DEZOITO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS,

07 05 1999 (SF) SUBSEC, COORD, LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DO PROJETO.

10 OS 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA,

10051999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ.
DSF 11 OS PAG IIOSS.

10 05 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CCJ. PARA EXAME DA MATERIA,

10 05 1999 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 10 DE MAIO DE 1999.

2105 1999 (SF)CoM.CoNSnTUlçÃoEJUSnçA (CCJ)
RELATOR SEN LUCIO ALCANTARA.

15061999 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERlA EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

2406 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDA EMENDA N' I. DE AUTORIA DO SEN ROMEU TUMA.
DEVENDO A MATERIA RETORNAR AO RELATOR, PARA APRECIAÇÃO.

25 06 1999 (SF) COM, CONSTITUJÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDA A EMENDA 2 (SUBSTITUTIVO), DE AUTORIA DO SEN
EDISON LOBÃO, A MATERIA,

2506 1999 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN LUCIO ALCANTARA.

09081999 (SF) COM, CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCll
RECEBIDO EM 09 08 99. COM O PARECER DEVIDAMENTE ASSINADO
PELO SEN LUCIO ALCANTARA. COM VOTO PELA APROVAÇÃO DO
PROJETO COM A SUPRESSÃO OBJETIVA PELAS EMENDAS I E 2.

01091999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
A COMISSÃO APROVA0 PARECER DO RELATOR, SEN LUCIO
ALCANTARA.FAVORAVELCOM ASEMENOAS I E2·CCJ.

01091999 (SF) CoM,CoNSTITUIÇÃo E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO AO SACP.

0909 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE oRGÃO, EM 09 DE SETEMBRO DE 1999.

0909 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO ASSCLS,

09 09 1999 (SP) SUBSEC, CODRD. LEGISLAnVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlo PARA LEITURA DO PARECER DA CC!.

10091999 (SF)PLENARlo (PLEN)
LEITURA PARECER 614 - CCJ, FAVORAVEL, E PELA SUPRESSÃO
DAS EMENDAS I E 2 - CCJ • SENOO ABERTO O PRAZO DE
(CINCO) DIAS UTEIS. PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS,
DSF 11 09 PAG 24059 E 24060,

1309 1999 (SP) SUBSEC. CDDRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 1409 A 20 09 99.

1709 1999 (SF) SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
ENCAMINHADO AO PLENARlo PARA COMUNICAÇÃO TERMINO PRAZO
DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS,

21 09 1999 (SF) PLENARlo (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE.
DSF2209 PAG 24788.

2109 1999 (SP) SUBSEC, COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

2709 1999 (SF) SUBSEC, CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 19 DE OUTUBRO DE 1999,

1910 1999 (SF) PLENARlo (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICo.

19 10 1999 (SF) PLENARlo (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA.

1910 1999 (SF) PLENARlo (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADOS O PROJETO E AS EMENDAS I E 2 - CCJ.

1910 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO FINAL.
DSF2010PAG

19101999 (SF) PLENARlo (PLEN)
LEITURA PARECER 826· CDlR, OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL.
RELATOR SEN NABoR JUNIOR,

19101999 (SF)PLENARlo (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ, 636. DO SEN LUClo ALCANTARA.
DE DISPENSA DE PUBLICAÇÃO PARA IMEDIATA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL,

19 10 1999 (SF) PLENARlo (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA. SEM DEBATES,

19101999 (SF) PLENARlo (PLEN) ,
VoTAÇ~o APROVADA A REDAÇÃO FINAL, ,..o~tA 9

19101999 ACAMARA DOS DEPUTADOS COM oFISFN' .""•••••

Oficio n° /().2'í!CSF)
p«3T~:n~Q GEHL
Brasília. em ~ I de outubro de 1999.

1999 (PL nO 2.597, de 1996. nessa Casa), que "autoriza a Universidade Federal do Rio
Grande do None a alienar bem imóvel de sua propriedade. edá outras providências".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes às emendas em apreço. bem como. em devolução, um da proposição
primitiva.

Atenciosamente.

(J' / /,
senl:.;;tsr-c;'rfi~trocinio

Primeiro-secretário, em exercício
/

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI
N2 2.734-A, DE 1997

(Do Sr. Pinheiro Landim)

Dispõe sobre a habilitação e O provlslonamenlo de dentlstas-pratlcos. regulamenta o
exercício dessa orofissão, e dá outras prOVidênCias,

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLlA DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54) - ART 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto iniCiai

11 - Na Comissão da S"gundade SOCial e Família
termo de recebimento de emendas - 1997
termo de receblrr.en'o de emendas - 1999
parecer 00 Relator
parecer ela ComissÉ· 1

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Os dentistas-práticos que, até 180 (cento e Cltenral dias da data
de publicação desta Lei. comprovarem a pràtica efelIva desrra ativldade por
mais de 15 (qUInZe' anos poderão habilitar-se para o exerelcio regular de
atividades odontológicas simplificadas, na condições. limites e locais
especificados nesta lei e no seu regulamento, mediante exames pràticos de
aptidão prestados perante a autoridade ou órgão sanitário competente.

Art. 20 Os dentistas-pràticos. com mais de 5 (cinco I e menos de 15
(quinze I anos de efetiva prática de atividade. devidamente comprovada.
poderão habilitar-se par ao exercicio legal das atividades pre\lSIaS nesra lei.
através de programas de treinam"nto especialmente criados pelo Poder
Público. em regIões ou áreas carelltes de odontólogos. obedecidas as regras
estabeleCIdas no <1l1.I o desta lei.

.-\n.:;0 Para os efeitDs desta lei. consideram·se atn:idades
odontoiogicas s1D1plificadas o conjunto de atos odontologJcos de menor
compleXIdade. especificados nesta lei e no seu regulamento. realizáveis com
materiais e equipamentos insofisticados e voltados para o atendimento das
populações ruraiS e das periferias dos centros urbanos de reduzido poder
aquismvo,

Senhor Primeiro-Secretário.

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou, em revisão e com emendas, o Projeto de Lei da Câmara nO 23, de

Parágrafo UDICO. As atividades odontológicas sunplificadas
compreendem. entre OUtras menos complexas. a restauração de ceries
primànas. a remoção de tártaros. a aplicação de anestéSICOS gengivaJs. a
extração simples. a prescrição de medicamentos anódinos que nào dependam
de prescriçào médica e moldagens para dentaduras e pontes remo\;yeis,
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; 10 O dentista - prático , com mais de J5 (quinze I anos de atividades.
que comprovar sua permanêncIa profiSSIOnal efetiva. num só local. por mais de
3 (três'! anos. poderá permanecer ai, ou nas adjacências, ainda que não
mcluidas enlTe as áreas que vierem a ser delimitadas pela autoridade publica.

.-\rt. 5° Os profissionais habilitados na forma desta lei serão
provisionados pelo Conselho Regional de OdomologIa da respectiva Jurisdição
e licenciados pela autoridade ou órgão sanitário competente. que fixará o local
onde poderão exercer a profissão, facultando-se-lhes. porém. a escolha entre
os diversos locais disponíveis.

.-\rt. 4° O Ministerio da Saúde. ouvido o Conseiho Federal de
Odontoiogla. ti'l:ani os cnterios a serem observados na delimnação de regiões
ou areas e de locals em que será peIlnJtido o exercício da profissão de dentIsta
prático. levando-se elll conta, o nível sócio-econômico das populações, a
ausênCIa ou a insuficiência de odontólogos e as condições de acesso aos
serviços odontológicos oficiais.

;2"
nas regiões
modifiquem
delimitação.

Uma verÍicenciados. os denllSIas-prancos poderão permanecer
ou áreas que lhes tenham sido deSIgnadas . ainda que se
as condições lOCaIS ou sejam alterados os SIstemas de

Não ha um programa sistemático de prevenção conlTa a cárie dentária.=0 não há uma orientação simplificada de atendimento protético. Mas.
para tristeza nossa. e do nso de nossa gente. há uma impiedosa campanhi:!(

de desdentizaçã'o ,do povo, sobretudo em época de campanha eleitoral .
patrocinada por prefeitos, governadores. Presidência da República , que
fornecem, os meios, e políticos em geral. Urge acabar com este
procedimento tão danoso aos interesses sanitários e sociais do País.

Aqui, longe de se criar um programa de assistência massiva. â saúde
bucal da população, através do incentivo à fonnação de profissionais de
conhecimento médio, para prestação daqueles serviços bâsicos, ao contrário.
pratica-se odienta campanha de perseguição aos chamados dentistas·
práticos, em nome dos interesses da elite de nível superior que monopoliza
esse campo de atividade. ainda que contrariando o interesse maior do povo,

A preocupação de se regulamentar a profissão odontológica. no Brasil.
consubstanciou-se. pela primeira vez. com a promulgação do Decreto n.°
19.852. de 11 de abril de 1931, que atribui ao Governo Federal a incumbência
de legislar sobre o exercíêio da Odontologia e de autorizar os governos
estadUals a expedir licenças aos dentistas-práticos com mais de 3 (três) anos
de exercicio profissional. mediante a realização das provas de habilitação
que entendessem necessárias.

; 3° Os denllstas-prállcos • em qualquer caso. poderão transferir-se
para OUlTas regiões. areas ou locais. desde que estejam entre aqueles
deSIgnados. pelo poder público , para o exercicio dessa profissão.

Art. 5° Os profissionais submetidos ao regime desta lei ficam
obrigados ás mesmas normas de fiscalização sanitária e profissional que
regulamentam o exercicio da odontologia.

Art. 6° Os profissionais habilitados na forma desta lei, sob pena de
cassação definitiva de sua licença, ficam obrigados a declarar sua condição de
dentista-prático em placas, cartões, documentos. publicidades, ou outras
Informações profissionais de domínio público, inclusive, obrigatoriamente ,
afixado, em seu ambiente de trabalho, de modo visivel, placa enunciadora de
sua condição profissional, sob pena de perder o seu licenciamento.

Art. .,. O Poder Público regulamentará a presente lei nos primeiros
120 (cento e vinte) dias após sua publicação.

A citada regulamentação surgiu através do Decreto n.O 20.862, de 28
de dezembro de 1931,que estabeleceu as condições exigidas para o exercício
da profissão de dentista-prático. especificou as atividades que lhes eram
permitidas. ressalvou a sitnação dos que tinham mais de lO (dez) anos de
prática e e~tabeleceu critérios de distribuic~l'1 dos nrliticos licenciados.

Afora os decretos de n.' 21.073/32 e 2:U01/33. especificos para o
Distnto Federei. surgiU o Decreto n: :3.540. de " de dezembro de 1399. que
limitou atel30 de junho de 1934 a vigénclD dos decretos antenores.
esgotandcJse. desta forma. a possJlJllidade de licenCiamento de novos

pranc0o/'i

No emanto. a S1ruaçào dos diplomados pejas antigas escolas estadUals
foi regulamentada pelo Decreto· Lei n! -,718. de 9 de Julho de 19.J5.que
lhes pe"nitia inscreverem-se no Departamento Estadual de SaiIde. desde que
formados até 31 de dezembro de 1944 e aprovados em exames ,ie

habilitação.

Art. 8°

Art. 9°

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação .

Revogam-se as disposições em contrário.

Ao surgirem os Conselhos Federal e Regionais de OdonrologJa.
cnados pela Lei n.o .J 324 de 14 de abnl de 1964. foram reconhecidos.
eV1demememe. os direitos adqumdos por aqueies que se beneficiaram _~·s

dispOSIllVOS legaIS antenores, obngados. porem. a se Inscreverem ~o

Conselho RegIOnal de sua .1UnsdIção.

JU5TIFICAC..\O

o Brasil. com seus 200 milhões de habitantes. tem. no campo da
saúde. um dos maiores desafios. Concentrados nos grandes centros urbanos
litorâneos. os profissionais da saúde I médicos. dentistas etc. ) são
macessiveis ás populações interioranas. quando não desconhecidos por
elas.

Paises com a mesma extensão territonal que a nossa. como e o caso
da China continelllaJ . com população dez vezes superior â do Brasil .
buscam deselitizar essas atividades, preparando profissionais intermediários.
que são orientados no sentido do atendimelllo bâsico ás populações rurais e
das cidades do intenor. A China. por exemplo. formou um verdadeiro
contIngente de medicas com essa finalidade. inclusive. incentivando o uso de
plantas medIcmals na cura e prevenção de doenças. fugindo. desse modo da
sofisticação dos remedios quimIcos. praga que infesta. neste momento. o
nosso povo.

Dar assistência a saúde do povo brasileiro é tarefa fundamental. e
mtransferivel. do Governo!

Hoje, entre nós. o acesso ao tratamento dentário é privilégio de risco.
logo, de poucos brasIleiros. Por isso. somos uma nação desdentada.

Nada obstante a lom'avel preocupação de se legJlunar o exerOICIO da
odontologia. esqueceu-se por completo de se InStItwr qualquer medIda
efetIva que pudesse ampliar as possibilidades de atendimento odontolÓgiCOS
a~ populações dessassIsudas. Como resultado. todo o imenso espaço VaziO
de odontologos contInuou a ser preenchido pelos dentistas-prállcos . :ão
naturaimente quanto o VInham tàzendo antes de qualquer regulamentação. e
a despeito de toda a repressão que se mstalou contra eles. sobretudo apos a .
cnação dos Conselhos Federats e RegionaIS de OdontolOgia.

Na verdade .esta slmação não se constituí em nenhwn demento para
os odontólogos. Antes. pejo contrário, trata-se de fenómeno naturai e
universal, de controle pratIcamente impossivel em paises como o nosso.
onde a carência de profissionais liberais e suprida por leigos, em todas as
áreas. Onde faltam - e como faltam! - os advogados, os médicos. os
odontólogos, os engenheiros, os farmacêuticos, os agrónomos. os
veterinários. os contadores. eles são sempre substituídos por leigos
autodidatas que se arvoram em rábulas. em curandeiros. em parteiras. em
dentistas-práucos. em mestres-de-obra, em oficiais de farmácia. em técmco
agrícola. em tratadores de ammais, em guarda-livros ,simplesmente porque'
nenhuma comunidade pode prescindir destas funções ou esperar .q;d'o
progresso atraia os profissionais de nivel supenor para a sua região. /

Costuma-se argumentar Que o Brasil já conta ,por exemplo. com
número suficiente de médicos, porque atingiu a proporção recomendada peia
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Organização Mundial de Saúde. Considera-se, no entanto, que jã se
reconheceu que o problema não é tanto de números, mas de distribuição
eqüitativa de profissionais. Se a grande maioria dos profissionais liberais.
por motivos óbvios. estão concentrados nos grandes centros urbanos. não e
senão porque o intenor não o oferece quaisquer condições para o exercIcio
regular dessas profissões. não só do ponto de vista econômico. mas talDbem
do ponto de \ista social e cuitural. Assim é que os profissionais liberais estão
maciçamente concentrados não só no Rio de Janeiro e São Paulo. mas
também, igualmente em Nova York, Londres, Tokio ou Moscou. Mesmo
porque, a demanda de profissionais liberais não pode ser expressa em
número fixos para todo o pais. senão que é variável para cada localidade:
enquanto uma cidade como o Rio. de melhores condições econôlDlcas.
sociais e culturals. pode comportar um medico para cada 300 habitantes. nas
cidades do intenor essa proporção pode ser ainda maior que 1:1000,

Por estas razões é que nem os médicos e nem a fiscalização sanitária se
insurgem contra o meritório trabalho das paneiras-praticas . ou perseguem
nas por exerClClO ilegal da medicina, CIentes, embora, de que a obstetricia é
uma das especIalidades médicas mais SUjeitas a quadros de urgéncla. e dos
mais dramancos. Antes. pelo contrário. é o próprio Mimsterio da Saúde.
cônscio da realIdade nacional. que procurou integrá-las no proprio ãmbito
do Sistema Nacional de Saúde. através de um vasto programa de onentação
às paneiras-pràricas. fornecendo-lhes noções elementanssunas - mas nem
por isso menos importantes - de pano e de higiene matemo·mfantII . Afinal.
a Lei n.O 6.2:!9:'75. que institucionalizou o Sistema NaCIonal de Saúde não
fez outra coisa senão promover a integração de Jodas as forcas voltadas para
a promoção e a recuperação da saúde. no BraSIl.

E porque não os dentistas-praticos? As populações mtenoranas. rurats
e periféricas não COntInuam. illnda hoje, inteiramente' dessasslsndas? E o
que é mais grave: amda embora dispondo de odontóloaos . o achatamento
salarial de um lado. e. do outro, a incrivel sofisticação a que atingiu a
odontologia. mviabilizam qualquer tentativa popular de tratamento oral. .
Urge, pOIS. reconhecer-se o óbvio admitindo-se com honesndade e altivez.

que o dentista-pratico illnda tem o seu lugar. e que a sua vocação' natural tem
sido cumpnda com rigor ao longo da história. a despeilO de toda a
mcompreensão dos organIsmos oficiais.

No entanto. hã mdicios de luz ao fim do túnel. Nuin ~balho elaborado
pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde-Secção do Distr\10 Federal. sob

o titulo "Simplificação eDesmonopolização em OdontolOgIa". reconheceu
se que. "cOln referência à fonnàção de recursos humanos de mvel aUXliiar e
absorção coerente dos elementos informais já' existentes nos ambientes
humanos(chamados praticosl, verifica-se uma absoluta resistência de parte .
dos Conselhos de classe. os quais foram criados em épocas passadas por
uma perspectiva burguesa de controle e policiamento do exercicio
profissional. Nesses organismos, a preocupação \igente refere-se
exclUSivamente à "defesa" dos' interesses dos profissionais. esquecendo~se.

os dirigentes. de objetivar o interesse da profissão como um todo de acordo
com o contexto dinãmico do momento histórico atual. e o interesse das
populações que não necessitam de sofisticação esmerada. mas sim única e
exclusivamente. de prevenção e atenção ,aos seus problemas bUCaiS".

Da parte do Ministério da Saúde, nota-se, tambem, uma radical
modificação em suas antes inflexíveis posições em relação aos dentistas
praticos. os quais, para aquele órgão, ~o eram senão profissionais que
"preferiram permanecer à margem da lei, colocando em risco. inclusive, a
saúde da população, quando menos pelo empirismo das praticas adotadas.
não podendo alimentar a .pretensão de, atalhar os cammhos espinhosos por
onàe tantos outros transitaram com muitos sacrificiosO', Pareceres desse
manz. no entanto . infelizes e desacertados, já fizeram sua época naquele
Mímsteno. Talvez que a adoção de uma perspectiva sistêinica no trato com
os problemas nacionais de saúde tenha provocado uma radical modificação
de tônica. reconhecendo-se, hoje, através da Secretaria Nacional de Ações
Bàslcas de Saúde, que "não se ·pode desconhecer, a realidade sócio
econôlDlca do Pais e a sua extensão continental, a cnar embaraços para a
prestação de assistência odontológica a populações de regiões remotas,
porque não despertam os interesses dos profissionais do ramoo'.

Em resposta a expediente encaminhado àquela Pasta pelos dentistas 
práticos, reconheceu o Ministério da Saúde que, se bem não contestasse à 1

atuação legai dos Conselhos de Odontologia, e dada a "falta de Cirurgiões 
Dentistas e do reduzido número de Faculdades de Odontologia,
especialmente em certas regiões do pais, particularmente no norte e no
nordeste, tem havido uma certa tolerância e até mesmo incentivo. para o que
chamamos "exercicio ilegal da Odontologia", tendo em \ista não só o
caràter sanitário como também p caráter sócio • econômico do problema:.
Entretanto, levando - se em coirta a total ou quase total desassistência
dentária a que estão expostos vários de nossos mUDicipios, é de se pensar em
uma solução para o assunto". De outra pane, a tolerância oficial não tem
sido menor quando se trata de arrecadar contribuições e impostos dos
dentistas • praticos. os quais recolhem normalmente aos cofres públicos o
imposto de renda. o imposto sindical e o imposto sobre serviços. Muitos
possuem sua Caneira Profissional, nela anotada a profissão de "dentista 
prático" , e mais de uma centena já se aposentou, autorizados que foram pelo
então Ministro Nascimento e Silva, que permitiu sua inscrição no INAMPS
como autônomos.

Em vez de submeter-se o dentista - prático à perseguição que lhes
movem os Conselhos Regionais de Odontologia, considerando-se os
relevantes sef\iços que prestam às camadas de baixa renda e àquelas
radicadas. em regiões distantes dos grandes centros urbanos. o problema
requer a mtef\'enção do poder público no s~ntido de regulamentar a
áti\idade desses profissionais.

É o que pretende o projeto de lei que ora é submetido a apreciação dos
ilustres pares. que hão de sensibi1izar-se com o drama dos dentistas 
práticos espalhados, aos milhares, pelo Brasil inteiro.

~a - DF, 63 de dezembro de 1996

P~4:~'/MDep=~ed
(pMDB-Ç )

"LEGISLAC.\O CITADA ,\;\EXADA PELA
COORDE:'o',\Ç"\O DE ESTl'DOS LEGISLATI\·OS· CeDI"

DECRETO". t!l.852 - DI: ti DI: ABRIL DI: 1931 i')

]):::1';'" ,.,;,r!? fl ,.,rYflni:ardo dtl Cnin'l':âciade do Rio ,i·~ Jtuu!iI'o

lJ CI"'I" ·jú (;ovel'no Pro\'l;<Íno _Ia República do;: Estados
;·nirlo~ àil B;'~51i decreta:

.\rL :.0 Fi~nm congrl:'l;':Jdo:: ~m unidade unl\"crsitá:ia. consti
:ulndo a Cni\'erslClade (/0 Rio de JaneIro. 05 institutos de ensmo su-

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

RP.fT71la. 17 p.xt!Tcicin rin. rulonfnloqil1. 1J(110,« dt"nli..:ttr.f pl'trtico.':. tiro"
fl.c6rdo com. f) pa)'n"rnfo ?lmCQ. do "rt. :11'1 li,) ,f"C7'!IQ 11.11
mern 1!l.852. de 11 ti~ "hril tip 19:11.

o Cheie do (hw~rnn Pro\'j<nrio ria Repubiira rio. Estados
r;nidos rio Brasil. rle l~oniDrmjrlarie rom 1).11':. :0 do decreto
n. 1!l.398. rle !t rle uO\'embro rir 1!J~n. decreta:

Art. l. o Só01~nte poderão exerccr a preÍ:s'no dc dent 1,
tas pratiro. aqneles que tenrlo trabalhado:re;: "".0;. no O1i
nimo. ~m arte dentnrm. :or~m :lpro,·nrlos n('l$ ,lX:l::1:'':: r1e llaui
!itac:ão nu que ~atis!iz('rl"m as I'ondjl:iip~ do a:':. 110 detttc 11('
['l'rto ,\ np(h: n n('lrr~n:::rin' !ic:I'IlI'n d.... f)l'par::mll'!":lll ;\;I('jrl' l al Ih'
Saúde Pnh1icn. ou dn.::: rppnrtir;õe::: .:nnifnl'ini= ':!siaduni?'.

.\rt. 2. o; Par:l P!=,:{1 fim ha\,prü litm:-: l:mC='l::: "no('n~ di"' ."\:1
:nes: I~om inte!"'\·n.lo li~ .:pis mc:e!=. pnrlPlllilJ- .) c='lndidnto r('J')l'(\
\·:l.do na primeiro. inscI'e\'~r-.;c :la liPOI':l. eer;'~ü:!~e •
................. : , .

........................................................................
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DEcnETo ~. ~1 .073 - DE ~~ DE I'EVERE:?O DE 1032

Regula o e;urcicio da Odontoloqia pelos dentistas praticas no Dis
trito Federal

O Chefe do Governo ProvisórIO da neptibltca dos Estados r:nidos
do Brasil. usando das alrlbUlçües que lhe coniere () art. 1.0 do decrelo
n. 10.398. de 11 de novembro de 1930. re.or}'c:

Arl. 1.0 Somente poderão ,'~ercer a proiissão de dentistas pr:i
lico~. no DistrIto Federal. aquc!ll!i qu!"'. tendo ~:":lb3.1hado cinco ano~.
no mínimo. em artn dentãrul. n('!=I:l l:arlllal. ~orpm aprovado:; :lus
~:t:1mp~ de hnbiiítaç.i.o e nbti\'rrl11n a nl'cl~:::::'~l':a :;.:::r:~:1 do Dep:ll"ta
m'!nto XaclOnal de ~aUruc Publit'J.

TUr1ltl ..·xlclIsivos' aos dentistas jl7'dticos do Distrito F"der"l
o.< jal:(Jrcs tio artigo $' du decreto 11. ~ll.::;ti~. de ~s de
,/>';ernbl'o de 1931.

() Chefe do Governo P:o..-i.urio da República >ia:; I::staCioS
l7nic!os do Brasil: .

Derreta:
.\1'/. t:' Guzarão das \'an:al!'cns do artigo $' do '1"crelo

11. :?!I.~U::. dj~ ~B Ire .j'.'zembrn de 1031. os Il(lnti.::la~ jl,'aLtr.o:;·
ij" Di ... :ril.) Fl'deral que proval'L'nl ter mais ele dez anos l1a
,'xprci('!{) inintrrrnpto .in prt'l~i::::ãn. r.omplt:'to~ ~t.: :1 oi:1t:l ·Ia
p'lhlk~I':l11 do ret'(\~':lh') d('(':·~to.

.:\I't. :::." Dl~\'('rãl'l ... .: .:::mdidall)5 :.lIH'l!Selllal':

,1 pt'O\':t dn I~X01'l':~:u ,ia [)l'Ot'iSEáo t.iuranll! d,~~ tHI)3. n05
tl'l'mn:, do al't. 10:

I) :1f(l!=lado de \·nc:r.:ll:i'ili "ontrn :l vario1a ., .j" tf:!.~ :1UO

>i0t'l'P !nn!C'5lin conl:u;in.::a ::i~::. ,:\: defeilo ri~icl) :r:cl1mpatl\'I~:
,'n!ll n ,~xf\r{'icio da nror":::::ão:

," j·/,!'tifil'ndn d~' hn:n l:'"':::;lol'::tmcnlo .~ ir1onl'j 1l:'l.I,' ~l~orüf:
d' crl'llIifio rir !riade:
I" ;Q't1\':l ti,... nnr::or.n::,;:-:,:.: ';:'~t:iIl'ji':'l .lIl :l:l!'::":::.~::"·;II.

VJ::CHET(J :\. ~;;.;; íO - rn: i iJl; DI;ZI:~UJllll DI; W33

Limita. ai,: :.h' de .iunho de !~13 i. ti.": {(H'0"""" ",,"rccl;d,,~ p"'lo.t
lif:t'I'''·lu.\· 11.... ::O.Hti:! I' :!O.H7;. J"'SJwctit·'lJ""lll(~. c!" :!8 I~

':":0 ti,· dc:"mh"1I ,I!' IH:J1. :!1.ll ;:";. ti" :!:! dr f':('~'''c';''(' tl'':
lU:.J:!. f' ::~ .G01. ti" :!; ,/t. ret"'"''il''' d,~ Hl3a

() Cltl,j., do (íO\"t'1'1li1 Pl'(I\,i:,ÜI· i ll d~l 1tl'pt"i1Jlira dll~ E~~iVio;

l'nidOf; .I,. Br:l::i:. tI:,andll da~ all·iblllt:li.!~ Clth' Ihf' I"~nil~'l'l' o
:11·~. I" dl! d"(':'I'!n 11. tP.::m~. d,. 11 d.· I!flVPlllht'("l oi.;' U'30.
dl'crela:

,\I'l. 1." n,'a lilllilacill aI,; ~n d.' .illlliJl' d,' 1!',li .• j'ol'::;>Q
do::: l'U\'OI'l':- t'fl::c'pdido~ lH'h,:, tI"l't'(;lu:: 11::. :!tl.~'\lj:: " :':~.~771
:·"":IH1l'(j\,a!)Il.'nt .., .1., :!~ •. ;Jo ti., d"'f'nliH'1I 'I" 1~1:11. ~: .ll;;; . .j:J
:.::: dI' fl'\'creil'lI oil' 1U:J:!. '.' ::::. :',0 I. {li.' ~7 .jl' !"\·"!"'::·l.' ,i:' ! ~'33.

ltio dI,.' .lai:,.. iro. i ,i .. .j"I.I'uliJi·" d,' I~I::~. : i::" i., 1:::: ..·..
J'~lll1~l1ria ~ i~' ,Ia n~pü1>lica.

bro de 1944. por faculdade de odonto
logia que tiver funcionado com reco
nhecimento, subvenção ou manuten
ção dos 'goveI'Ilos estaduais. poderau
inscrever-se no respectivo Departa
mento Estadual de Saúde. mediante
prévia habilitação em prova prá.tico
oral.

.. '- ~ ~ ..

LEI :'in 5.081 DE 2-1 DE AGOSTO DE 1966

REGL'LA O EXERCÍCIO D.-\
ODO:--:TOLOGIA.

An. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. re
vogados o Decreto-Lei número i.:"18. de 9 de julho de 1945. a Lei nú
mero 1.31-1 de I i de janeiro de 1951. e demais disposições em
contrário.

LEI 4.324 DE 14 DE ABRIL DE 1964

l:-':STITL'I O CO~SELHO FEDERAL E OS CO:-.iSELllOS RE.
GIONAI~ DE ODONTOLOGIA. E DA Ot.:T1'.~S
PROVIDENCIAS

Art.l - Haverá na Capital da República um Conselho Federal
de Odontologia e em cada capital de Estado. de Território e no Distri
to Federal um Conselho Regional de Odontoloeia. denominado seszun
do a sua jurisdição. a qual alcançará. respecti;amente. a do Estado. a
do Território e a do Distrito Federal.

Art. 2 • O Conselho Federal e os Conselhos Reszionais de
O~ontologia ora instituídos constituem em seu conjunto ~ma autar
qUia sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito
público. com autonomia administrativa e financeira. e têm por finali
dade a supervisão da ética profissional em toda a República. cabendo
lhes zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontoloszia e
pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exe;cem
legalmente.

,44 • -l..Çonselho Federal de Odontologia compor-se-á de 9
(nove)'membros e outros tantos suplentes. todos de nacionalidade bra
sileira. com mandato trienal. eleitos por escrutinio secreto e maioria
absoluta de votos em assembléia dos dele!!ados dos Conselhos
Regionais. -
. .

···l,

" ,

DECRETO-L'E~I )1'.0 7.718 DE 9 DE
JULHO DE 1941:L

Dispoe .sobre a situaçdo profissional
de ,d.entistas diplomados por facul
d.ades que funcionaram com autori
zaçào dos governos estaduats•.

O Presidente da Republica: usando
da. atribuição que lhe confere o anl
go 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. o. Os portadores de diploml:l.
dr: dentista. expedido até 31 de dezem-

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

LEI N° 6.229 - DE li DE Jt;LI!O
DE 1975

Dis'D6e sobre a organização do Síst:-ma.
. Nacional de Saúde

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacio:.!'!
decreta e eu sanciono a seguintp. ~i)i:

Art. 1.° O complexo de serviç:n.
:io setor público e do setor p~i...a(io.
~'oitaàos para ações de interessp. ct:>
saúde. constitui o Sistema, Nac,Ct~~D.\
de Saúde. organizado e disciplinado
nos termos desta lei, abrang?nd.) as
atividades que visem à promoçio. pl'O
t!:lção e recuperação da saúde, !lOS: ('
i;uintes campos de ação:
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cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ai
projeto.

I - O do Ministério da Saúde un
qual compete formular a política r:.:l
donal de saúde e promover ')u tXC
cutar ações preferencialmente ~'o)ta

àas p:lra as medidas e os atendimen
tó:; de intere!;se coletivo. cabendo-ii:,"
;J:l:-:~cularmente :

"""="-:---:--.~ -
'::;.':::':~~~:::. - ".!_·N.· ~~_:_:: .. : .. :: .

Sala da Comissão, em 19 de abril 1997.

a) Elaborar planos de p:'oteção ela
saúde e de combate ;lS doencas i.rl3l1s
missiveis e orientar sua eXecução;

b) Elaborar normas técnico-cien;;i
ficas de promoção. proteção e ~ecuIle·

ração da saúde;
c) Assistir o Governo na formula

ção da política nacional de alimenta
ção e nutrição. inclusive quanto.:l· .
educação alimentar. e. com a ,:olabo."
racão dos demais ~1:inistérios jJ:'E'!ta
mente envolvidos na execuç:l::J ~i:!~~3

política. elaborar e propor :l :iOroVll
çao do Presidente da República ,) p:'n
grama Nacional de Alimemaç:h> P.
NutriçéÍo. promovendo. atrav~.; do
Instituto Nacional de Alimen:uc';,) e
Nutrição, a coordenação de· .execução.
supervisão. fiscalização e' avaliaçã·') de
resultados; .

d) Coordenar a ação de vigilâncIa'
epidemiológica em todo o :erritó!,;n
naclonal e manter a vigilâ:l::ia Il;IS

fronteiras e nos. portos e- aet'opu~~;"s.
principalmente' de entrada, no P:iís:.............. ,., .

LEI :"/. 8.080 DE 19 DE SETnlBRO DE.1990

DISPÕE SOBRE AS CO;\DIÇÕES PARA. -\
PRO~IOÇ.3.0. PROTEÇ.3.0 E RECL·PER."\Ç"':;'O
DA SALDE. A ORGA:\IZáÇAoE o Fü:'\C10
~AME:\ro DOS SERViÇOS CORRESP.O:\
DE!':iES. E DÁ OL'TRAS PROVlbÊ:\CIA.s:

•••• •• ••• •••• •• • •••••••••• u ~ ••••••••••••••••••••••••••••••.•• ; ••• ~ ; •••• ; •••••••

Das Disposicões Finais e Transitórias

~_~.:c._
Miriam Maria Bragapça Santos

secretária'

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

o Senhor Deputado Pinheiro Landim, formulou
em 25 de março de 1999, requerimento de desarquivamento de
proposições de sua autoria, com fulcro no art. 105, parágrafo único, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.

Considerando presentes os requisitos constantes
do citado dispositivo regimental, defiro o desarquivamento das
seguintes proposições: PEC'299/95, PEC 350/96; PL 4.646/94, PL
2.734/97, PL3.510/97. Prejudico, o PLP 189/94, por ter sido arquivado
definitivamente (art.105, RICO, em 02195) e o PL 2.412191, por ter sido
arquivado definitivamente (Art. 58, do RICO). Indefiro o pedido quanto
ao PLP 94/91(vetado pela Presidência da República), por falta de
amo:'?ro regimental.

Oficie-se o requerente e, após, publique-se.

Em a'l I 03 199.

h~\---7Mie EL TEMER
P sidente

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.734/97

Art. 55 - São revogadas a Lei número:!.3I:!. de ide'set~mbro
de 1954. a Lei número 6.::29. de 17 de julho de 1975. e demai~ dispo
sições em contrário.
.................................................................................:~ ,; ~..~....••.,..•..........
..................................................: ·_···················· .. ··.··~··· ..···t······,~··.~õ .., .

.COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.734/97

," ,

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
'emendas,: a partir de 27 de maio de 1999, por cinco

. se~sões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
,emendas ao' projeto .

Sala da Comissão, em 08 de junho de 1999.

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para 
apresentação de emendas, a partir de 20 de março de '1997, por

~.

'.

Eloizio Neves Guima'rães

Secretário
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1- RELATÓRIO

A proposição em epigrafe tem o intuito de
habilitar legalmente. através do provisionamento. a profissão de dentista
prático aqueles que tenham. pelo menos. mais cinco anos de efetiva pnitica
da atividade.

Os dentistas-práticos que tiverem mais de
quinze anos de exercicio. em até cemo e oitenta dias após a promulgação da
lei. poderiam habilitar-se para o desempenho regular de atividades
odontológicas simplificadas em locais especificados pelas autoridades
sanitárias. Aqueles que tiverem mais de cinco e menos de quinze anos de
prática efetiva lambém poderão habilitar-se através de programllS de
treinamento especialmente criados pelo Poder Executivo.

Como atividades odomológicas simplificadas o
Projeto compreende: a restauração de cáries primárias. a remoção de tártaros.
a aplicação de anestésicos gengivais. a extração simples_ a prescriçil.o de
medicamentos anódinos que não dependam de prescrição. e moldagens para
dentaduras e ponte removiveis. entre outras ações menos complexas.

, Os critérios para a delimitação de regiões onde
seria pennitido o exercicio legal do dentista-prático considcrarillltl o nível
sócio-econômico das populações, a ausência ou a insufici~ncia de
odontólogos e as condições de acesso aos serviços oficiais.

, Além de só poderem exercer sua açil.o em
areas indicadas, os dentistas-práticos deveriam indicar obrigatOriamente sua
condição em placas, cartões. documentos. publicidade ou outras fontes de
infonnações profissionais de domínio público, sob pena de perder o seu
licenciamento.

Na justificação, o insigne autor aponta que,
'nos . espaços mais vazios dos grandes paises. a falta de profissionais
habilitados é naturalmente suprida por leigos autodidatas. que se constituem
em curandeiros. parteiras. dentistas-práticos, rábulas. mestres-de-obra.,
oficiais de farmácia, guarda-livros, etc., pois que nenhuma comunidade pode
prescindir destas funções ou esperar que o progresso atraia profissionais de
nivel superior para a sua região.

Argumenta ainda o autor que em países de
grandes extensões territoriais, como é o caso do Brasil. é ccmum a
preparação de pessoal de conhecimento médio para assistir a população DlIS

regiões mais distantes onde há carência de profissionaIS e dificuldades de
ac~sso aos serviços de saúde. Tal foi feito pela China. por exemplo.

Usando o exemplo das paneiras. que 80 inVés
de serem perseguidas e proibidas de trabalhar são aproveitadas e treinadas
pelos órgãos de saúde. o nobre autor justifica a regulamentação da profissio
de dentista-prático pela sua importância na cobertura de populações
interioranas. rurais e periféricas hoje completamente desassistidas.

Qualificando os conselhos regionais de
odontologia de órgãos elitistas e de pura defesa de interesses corporativos 
que proibem e perseguem os dentistas-práticos - o autor justifica, ainda. o
Projeto de Lei pela escassez de profissionais odontológos e pela sua
distribuição irregular no território brasileiro o que deixa deslISsistida uma
grande parte da nossa população.

, Assinalando que o propno :'v1inistério da
Sailde. nos últimos tempos. tem considerado o problema das regi6es
desassistidas e a necessidade de pensar-se numa solução para o assmlto, o
autor enfatiza a existência concreta dos dentistas-práticos e a relevância dos
serviços, em tennos sanitários e sócio-econôtnÍcos. que prestam às camadas
de baixa renda e aquelas r~dicadas em regiões distantes dos grandes centros.
necessitando que seu trabalho seja regulamentado.

Depois da Comissão de Seguridade Social e
Familia. o Projeto em pauta será apreciado também pela Comissão de
Trabalho. de Administração é," Serviço Público e pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

No prazo regimental não foram recebidas
emendllS.

É o relatório.

li . \'OTO DO REL.-\rOR

Este Projeto de Lei. de autoria do ilustre
Deputado Pinheiro Landim. preocupa-se com a atividade dos muitos
denustas-pniticos que ainda trabalham em diversas regiões do Brasil.
principalmente em lugares distantes dos centros urbanos ou nas periferias
urbanas onde a população é pobre e não tem acesso adequado aos serviços de
saúde.

É imperarivo reconhecer-se que a assistência a
saúde em IlOIIO Pais é precária e que, hoje, o traIamento dentário alcança
apenas as clmes mais favorecidas havendo pouca perspectiva que este
quadro melhore no curto prazo, embom estejam surgindo programas
governamentais de orientação. prevenção e assistencia odontológica massiva
a nossa população.

É compreensivel. nesse quadro. a proliferação
de leigos que: inruitivà e autodidaticamente, vão trutando dos problemas das
comunidades. da maneira como podem. instiruindo-se como substitutos dos
profissionais legalmente habilitados, que são inexistentes. escassos ou
inacessiveis em muiw localidades.

No entanto. somos forçados a discordar dos
térmOs em que o ProjetO de Lei está colocado. pois é nosso entendimento que
11 situaçio apresentada necessita de abordagens e soluções diferentes das
apresentadas.

Em 1996. para uma população estimada em
158.8 milhões de habitantes. havia 139.110 cirugiões-dentistas no País, o que
resulta numa proporção de um dentista para cada 1.142 habitantes. Esta
reIaçio é mais alta do que a de todos os paises do continente. incluindo. os.
EUA e o Canadá. Em termos regionais, o Norte apresenta a pior proporção
com 113.140. seguido do Nordeste com 112.524. do Centr<Kleste com
1/1.400. do Sul com 111.153 e o Sudeste 1n69.

Temos. hoje. no BrasIL 87 faculdades de
odontologia que fotmllltl anualmente mais de 8.000 (oito mil) cirugiões
dentistas. Isso significa que enquanto a população brasileira cresce cerca de
:1% 80 ano; segundo o IBGE o numero de profissionais odontólogos cresce
5.92%. A única, região onde o núnlero de dentistas não cresce mais do que a
popuJaçil.o é a região NOrte que apresenta indices equivalentes de crescimento
da populaçio e de dentistas formados. Existem. ainda. mais de 60 (sessenta)
pedidos de reconhecimento de novas faculdades de odontologia

o probI~'IIIa não é, POrtanto, de carência de
profISSionais. Muitos deles, por exemplo. têm saído do Pais em busca de
lIICIhoRs mercados como é o caso bastante noticiado dos dentistas brasileiros
radicados em Ponuaa1. O que nós sabemos constituir-se em problema é a
disuibuiçlo dlIS faculdades e dos profissionais pelo território nacional.

~o entanto. a má distribuição dos cirugiões
dentiltllS nas áreas mais carentes não justifica que estas comunidades sejam
expostaS a serviços odontológicos nil.o habilitados.
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Não faz mais sentido utilizar pessoal não
habilitado e métodos ultrapassados e perigosos. se hoje existem escolas de
formação profissional de nivel superior espalhadas por todo o Pais. Ao invés
de constituir-se em uma vantagem para as populações carentes. a
régufamentação do exercicio da odontologia por leigos configura-se mais
como um desrespeito aos grupos sociais mais pobres pois. hoje em dia.
nenhum cidadão melhor informado. em sã consciência., se entregaria aos
cuidados dentários de um prático.

Não é uma questão de preconceito, de elitismo
ou de insensibilidade com os dentistas-práticos. É que este tipo de trabalho
exige, cada vez mais. formação especializada. Os avanços da ciência e da
tecnologia pennitem intervenções menos mutilantes e mais eficazes nos
tratamentos bucais. Nossa luta deve ser para que todos os cidadãos. através
do nosso sistema de sailde. tenham acesso a profissionais qualificados e a
tecnologia mais adequada e eficiente.

É urgente sim que o Governo - federaL
estadual ou municipal - implemente politicas de acesso aos serviços

odontológicos em todos os municipios. interiorizando profissionais que se
acumulam nos grandes centros sem ter espaço para exercer sua profissão.

A situação dos dentistas-práticos foi
contemplada quando da regulamentação da profissão de cirugião-dentista.
Não se justifica perpetuarmos uma situação que era provisória. de transição
no desenvolvimento da área de odon~ologia. em que havia carência de
profISsionais habilitados e de escolas de fonnação superior.

Por estes motivos. apesar de entendennos a
situação apresentada pelo nobre Deputado autor da proposição e a
imponância que tiveram os práticos leigos em todas as areas em tempos já
idos. nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei nO 2.734/97.

Sala da Comissão. em O,.2..de~ f e- de 1999.

;~~i~
IU!;Ilo~m::f=toERRA

If/ • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje. rejeitou, unanimemente. o Projeto de Lei
nO 2.734. de 1997. nos termos do parecer do Relator, Deputado Rafael
Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
I.

Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa e Laura
Carneiro, Vice-Presidentes; Airton Roveda, Alclone Athayde, Almerinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, AntOnio Palocci, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Darcisio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique Fontana, Jorge
Alberto. Jorge Costa. José Carfos Coutinho. José Unhares, Lídia Quinan.
Magno Malta, Marcos de Jesus. Nilton Baiano, Pastor Amarildo. Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos. Remi Trinta. Renildo Leal, Rita
Camata, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz
e Vicente Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus, Antonio Joaquim
Araújo, Celso Giglio, Costa Ferreira, Ivânio Guerra, Laire Rosado,
Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão. em:1 Ode noverbro de 1999.

I! "

li ~ 11o' .(" /( 1"8'
Deputad ;11jjJ6K~

~~nte

PROJETO DE LEI
N.2 2.764-A, DE 1997
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)

Ooriga as entidades desoortlVas. recreatIVas e afins a contratar seguro de
responsabilidade CIvil

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAl: E FAMiLlA: DE EDUCAÇ~O
CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24. li)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

li - Na Comissão de Segundade Social e Familia'
termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas· 1999
parecer do Relator
parecer da Comíssão

o CO"GRESSO NACIONAL DECRETA'

An TI' - Ficam as entidades desporma!'. recreatl\"as e afins. para todo~

os eventos que nromo\am. indIVIdualmente ou" em cOnJunto com terceIros. em locais de sua
proOriedad~ ou não. Clhrigadasll contratar se&'uro de resPonS:lblhdade ci..,l

~ )" ~ Ficam excJuidas desta obngatoned;lde todos os eventos
religIOSOS

~ :" - U seguro de qu~ trata o caput o~letiv3racobrir. ate o hmite d&.
Irnoomncl3 se!.!uraàa. calculada na forma do ano '::". 2.$ reparações: que 'venham a ser
Imputada> a re;oonsabilidade CI\ il d2.s menclonllda.'> entidades e decorrentes de danos de
qualquer natureza causados a:: pessoas presentes ouanà(l da. realização dos: respecuyo!=
e\\~ntos:

:\n 2C'· .; lmportàncla segurada 1!iooaJ de.. era. ser fixada levando-se
~m COnta. n" mlmml\ a 13U3.nua de RS 20.000.00 I YmI~ mIl real!=- ) por pessoa presente no
~\'ento

Art. Y' - ..; eXIstênCIa da cobertura 5~CUntana de que trata esta lei
dc\'era ser mfmmaefa. pelas entidades menCionadas no art 1°. ao longo da divulgação do
t.:\cnto. t. tambem. nt' local àa $UJ rea1l73cào. pN mem ti:: cartazes Que deverão ser afixado!'
em iacal!> d~ facI! \ !..uahzação

Art. 4° - O Poder Executlvo devera regulamentar esta lei no prazo de
90 (novental d13s. contados a partIr da publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

An, 6° - Revogam-se as dlspos1ções em contrano

Jl'STIFICAÇÃO

Eventos voltados ao lazer e a diversão. nio. raro. nos últimos tempos.
mfellzmente. têm tenmnado em tragédias.

Podendo ser a.tribuidas à fatalidade. ao despreparo tanto das entidades
promotoras como das autoridades. a mCI\"ilid&.de e a fa.lta de espinto desponlvo dos
asslstenles. c. amda. ao clima emocionai que multas ....ezes envolve anos espetáculos. o fato
é que as tnstes consequenCI3.5 dessas tragédias devem. e podem. ser atenuadas atravcs de sua
leparaçào. mesmo que em pane. por um seguro de responsabihdade civil

Esta e a Intenção deste nosso projeto de lei. q'iie'ãjnda estãbelece.
Visando a proteção e o esclarecimento do púbhco mais humIlde, que a existência do seguro
de responsabilidade Civil em questão seJa deVidamente divulgado pelas próprias entidade~

desponlVas. recreatlvas e afins. promotoras dos eventos. antes e durante a realização desses
cspctaculos

Contamos com o apoio de nossos nobres pares a este nosso projeto de
lei.

;;(..\..'

Sala das Sessõe5. /~ de,_de 19n

s_
-:.:.- _ ...::-----

__ Deput>do SALVADOR ZI:I1BALDI
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

"PROJETO DE lEI)lO 2.764/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detetminoUS.mertúra e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 21 de março de 1997, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

determlr,ou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresennrçitO ~

emendas,.. a partir de 10 de junho de 1999, por cinco

sessões. 1:sgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 17 de junho de 1999.

Sala da Comissão, em 2 de abril 1997.
es

(l.khA_r~.•~
Miriam Mari.t §rãgijlÇa Santos

Sécretãria

Brasília 08 de março de 199~

DoJiro. DOO _ do mt. lOS, JlOl1ilInIIb fIlIi"'" do lUCD,
o~ da ..guinto. propoaiçlle.: C 99195,
PEC 567197, PL'.: 1622196, 1731196,2657 ,2764197,
2111197, 32.40/97, 4097198, 4110/91, 43 8 4549191.
P1i>lí_,

Em J.~ 10 .3 g9 P·......iWllJ'Ul>

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos. venho à presença de
V.Exa, solicitar baseado no Regimento lntemo da Câmara o desarquivamento
de todos os Projetos de Lei de minha autoria arquivados no fim da Legislatura
de acordo com o an. 105 do RI.

Segue em anexo espelho da Sinopse com a relação de todos
os meus projetos.

Certo de poder contar com a especial atenção de V.Exa,
antecipo os meus sinceros agradecimentos, renovando protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

~ '-,-

~.- -.~~
c::::::~-.Inpubdo SALVADOR ZIMBALDI=-- Vice-Líder do PSDB/SP

Ao Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

~

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLlA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.764/97

Nos term;lS do art. 119, caput, \, do Regimento

lr.tEw,Q d3 '~2mara dos Deputados, o Sr. Presidente

1- RELATÓRIO

Objetiva o Projeto de Lei em apreciação instituir a obrigação

de as entidades desportivas. recreativas e afins contratarem seguro de

responsabilidade civil para todos os eventos que promovam, isoladamente ou em

conjunto com terceiros, em locais de sua propriedade ou nílo, excluídos os

eventos reiigiosos.

O seguro a ser instituido destina-se a cobrir as reparações

imputadas a responsabilidade civii das entidades promotoras, decorrentes de

danOll de qualquer natureza causados às pessoas presentes aos respectivos

eventos. A cobertura mínima será de RS 20.000.00 (Vinte mil reais) por pessoa

pIIISefl1e ao evento. A existBncia da cobertura securitária deverá ser informada

por ocaslAo da diwlgação do evento e, aos perticipantes, por meio de carla2es a

serem afixados em locais de fácil visuaiização.

Nesta Comissão, aberto o prazo regimentai de cinco

sessões, a partir de 10 de junho de 1999, nílo foram apresentadas emendas ao
projeto.

11 -VOTO DO RELATOR

Inicialmente, cumpre-nos elogiar a preocupação do nobre

Autor, Deputado Salvador Zimbaldi, com a segurança dos participantes de

eventos desportivos. recreativos e a1íns. nílo raro negiigenciada por empresários

gananciosos ou inescrupulosos. Discordamos, entretanto. da soiução proposta no

projeto de lei pelas razões que a seguir enumeramos.

A primeira delas é que a obrigação instituída viria a

inviabiiizar uma parcela significalive de eventos da espécie num país carente de

cultura e de participação sooal, o que só viria a embrutecer nossa população;

principalmente a dos pequeoos municípios do interior, que tem muita dificuldade

de custear o seu acesso a esses eventos.

De fato, buscando proteger estes participantes, o projeto de

lei estará. em verdade, proporcionando um beneficio as socielladel'-S8Ilul]!doras,

com a criação de um mercado de seguro obrigatório, e impondo custo adicional

aos participantes, uma vez que necessariamente o valor do prêmío será

aaescido ao preço do ingresso. Para os eventos de acesso gratuito, o seguro

sem mais uma dificuldade a ser vencida pelos promotores, geralmente

instituições desprovidas de recursos financeiros.

Outro aspecto a observar é que o valor da cobertura é
elevado, devendo os prêmios também serem elevadíssimos, tendo em vista que

sua mensuração considera o número de pessoas presentes ao evento. Por sinal.

esta será uma dificuldade para a contratação do seguro. Como saber de antemílo

quantas pellllOas estarão presentes? O que fazer se o evento fracassar e

comparecerem menos pe$S08S que as previstas na apóiice de seguro? Ou se

vier um número maior que o previsto?

Por outro lado, sendo um seguro de responsabifidade civil,

nio propiciará indenizaçlio imediata as vítimas, uma vez que a indenização

somente será paga depois de comprovada a responsabilidade civil do promotor
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do evento, o que, saJvo se 8esumida por ele. requererá o pronunci8lllllllo da
JUllliça. Como processos judiciais sio morosos, o pagamento de inder1iZ8Ç6es
também será demorado.

Além do mais. o pagamento do seguro, até' por uma

questão de custos, poderá ensejar a neglig6ncia de medida. de segurança e

outras providências acautelalória. da ocorrência de acidentes.

Pelas razõ"" exposta" votamos pela rejeiçlio do Projeto de
lei n° 2.764, de 1997.

-"' I)U
-~'~-;iJ:i~ ~,~

~~o Renildo leal

Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou. unanimemente, o Projeto de
Lei nO 2.764, de 1997, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Renildo Leal.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares, Presidente; Airton Roveda, Almertnda
de Carvalho, Angela Guadagnin, AntOnio Palocci, Armando Abílio.
Ama!do Faria de Sá, Carlos Mosconi, Darcisio Perondi, Djalma Paes, Or.
Benedito Dias, Or. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique
Fontana. Jorge Alberto. Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Mala, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes
Gadelha, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Osmânio Pereira, Pastor
Amarildo, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Rita
Camata, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e Vicente
Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus, Antonio Joaquim Araújo, Amon
Bezerra, Celso Giglio, Costa Ferreira, Ivanlo Guerra, Laire Rosado,
Saulo Pedrasa e Seralim Venzon - Suplentes.

PROJETO DE LEI
N2 2.891-A, DE 1997

(Do Sr. Pedro Wilson)

Altera a lei n" 9.425. de 24 da dezembro de 1996, que dispõe sobre a COIlCUIiO de
pensão especial às vitimas do acidente nuclear ocorrido em Golãrúa, Estado de
Goiás,

(ÀS COMI~SÓES OE SEGURIDADE soqlAL E FAMílIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTlTUIÇAO E JUSnçA E DE REDAÇÃO (ART.
54) • ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e FamiJia;
termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999'
parecer da Relatora
substitutivo oferecido pela Relatora
termo de recebimento de emendas ao Substtlutivo
parecer da Comissão

~ substtttttivo adotado pela Comissão

o Congresso NaCional decreta:

. Art. I" • A Lei nl) 9,425, de 24 de dezembro de "1996. passa a vígorar com as
seguintes alterações:

"Art. 3· " " .

§ Ir. Os funcionários da. Vigilância Sanitária que.-em pleno exercício de suas
atividades. foram expostos às radiaçõe, do CÉSIO 137 taDlbém serio
submetidos a exame para comjxovaçio e _ classificaçio como vitimas do
aci<letm, devencIo-e igualmente anotar o tipo de 'eqüela que impede ou limita
o delempenbo profissiOll8l

§ 7! . Os membros das Forças Amwlas brasileiru, Policia Militar e do Corpo
de Bombeiros do Estado de Goiás que. em pleno exercício de suas aUvidades.
forame~ às radiações do CESIO 137 terlo assegurados o disposto no
incUo j'deste anigo.".

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

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

JUSTIFlCATIVA

O acidonle radioativo ocorrido em Goiinia, Goit<. em 13 de setembro de, 1987.
denominado CÉSIO 137. provocado por uma peça abandonada, de 120 qUIlos que,continha o
referido material e pertencente a um amigo Labotat6no. locaiiudo na regiio central
goianiellSC. figura entre as gt>Ddes eatá>1l'Ofes nucleares.

Neste, triste acidente, várias vitimas foram detectadas e tan~ ?utras,ainda nlo
receberam. por parte do Estado, os devidos direltos e tratamentos. Os policws ~ihtares, do
corpo de bombeiro, e das forças amwlas fnram os primelfOS,à terem atuaçio direta e sem
nenhum tipo de equipamento. no entanto. foram esquecIdos quando da. formulação e
aprovaçlo da Lei n' 9.425, de 24 de rr-mbro de 1996,

Em tomo de 100 (cem) policiais militares. atuaram diretamente neste acidente.
oferecendo segurança, buscando possíveis oqíetos contanuna.dos, transportando as vitimas
imedíatas etc. Esses policiais, portanto. foram os primeiros submetidos â radíaçio, sem sequer
saber, dos perigos que acarretMia para si e para todas as pessoas que tivessem contato, uma
vez que, po55ivclmentc, estanam contammados. Salientamos, aInda.:. que houve a presença de
militares do ExercIto no local do acidente, e o atendimento a doentes no Hospítal da Marinha
no Rio de Janeiro. , " .-.....-.um.I!DfJ"!_ os

Urna Lei para ser justa, não pode connnuara~tlr;--da1~-~
direitos dos policiais, que anwam no acidente radioativo CESIO 137,

Conto com o apoio de meus PARES para que. com a alteração da Lei n° 9.425/96.
possamos por fim a esta. sena lacuna.

- .t./JI ,/ ~,
Saladas Sessoes. em.., ",:i("de 1~99 'I

Deputad;PEDRO WILSON I
; Iv\ ''''---'
" v ""-../-.../'-', -
/":'-"''- :
~~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI 9,425 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO ES
PECIAL ÀS VÍTIMAs DO ACIDENTE NUCLEAR
OCORRIDO EM GOIÂNIA, GÓJAS.

Art. I o - É concedida pensão vitalícia, a título de indenização
especial, às vitimas do acidente com a substância radioativa CÉSIO
137, ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás.

Parágrafo único. A pensão de que trata esta Lei, é personalíssi
ma, não sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente ou aos herdei
ros, em caso de morte do beneficiário.

Art.2° - A pensão será concedida do seguinte modo:
I - 300 (trezentas) Unidades Fiscais de Referência - UFIR para

as vitimas com incapacidade funcional laborativa parcial ou total per
manente, resultante do evento;

II - 200 (duzentas) UFIR aos pacientes não abrangidos pelo in
ciso anterior, irradiados ou contaminados em proporção igual ou supe
rior a 100 (cem) Rads;

m- 150 (cento e cinqüenta) UFIR para as vitimas irradiadas ou
contaminadas em doses inferiores a 100 (cem) e equivalentes ou supe
riores a 50 (cinqüenta) Rads;

IV - 150 (cento e cinqüenta) UFIR para os descendentes de
pessoasTrradiadas ou contaminadas que vierem a nascer com alguma
an?malia em decorrência da exposição comprovada dos genitores ao
CESIO 137;

V - 150 (cento e cinqüenta) UFIR para os demais pacientes ire
radiados e/ou contaminados, não abrangidos pelos incisos anteriores"
sob controle médico regular pela Fundação Leide das Neves a partir·
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da sua instituição até a data da vigência desta Lei, desde que cadastra
dos nos grupos de acompanhamento médico. I e II da referida
entidade.

Parágrafo único. O valor mensal da pensão será o valor da
UFIR à época da publicação desta Lei, atuaiizado, a partir de entAo,.·
na mesma época e índices concedidos: aos servidores públicos
federais. .

Art.3° - A comprovação de ser a pessoa vítima do acidente radi-'
oativo ocorrido com o CÉSIO 137 e estar enquadrada nos incisos do.
artigo anterior deverá ser feita por meio de junta médica oficial, a car
go da Fundação Leíde das. Neves Ferreira, coin sede em Goiânia, Es
tado de Goiãs e supervisão do Ministério Público Federal, devendo-se
anotar o tipo de seqüela ~impede o desempenho profissional e/ou o
aprendizado de maneira total ou parcial.

Parágrafo único. Os funcionários da Vígilâncía Sanitária que,
em pleno exercício de suas atividades, foram expostos às radiações do
CÉSIO 137 também serão submetidos a exame para comprovação e
sua classificação como vitimas do acidente, devendo-se ígualmente
anotar o tipo de seqüela que impede ou limita o desempenho
profissional.

Art.4° • Havendo condenação judicial da União ao pagamento
de indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente
de que trata esta Lei, o montante da pensão ora instituída será obriga
toriamente deduzido do "quantum" da condenação.

Art.so • O pagamento da vantagem pecuniária de que trata esta
Lei ocorrerá à conta de encargos previdenciários dos Recursos da
União sob a supervisão do Ministério da Fazenda, a~ do ano_se
guinte à publicação desta Lei, com a despesa prevista no Orçamento
da União.

Art.6° • Esta Leí entra em vigor na data de sua publicação.
Art.7" • Revogam·se as disposições em contrário.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

· 0974195 - Dá nova redação ao artigo 57 da Lei 8.672193, que "institui normas
gerais sobre desporto, e dá outras providências".

• 1470196 - Dispõe sobre o numdato de injunção, re~eniliDdo o artigo
quínto, inciso LXXI, da Constituição Federal.

· 2758197 - Dá nova redação ao plll'lÍgnlfo terceiro, do artigo 26, da Lei
9.394/96.

.2759197 - Acrescenta dispositivo ao artigo nono da Lei 9.394196, incluíndo o
Fórum Nacional de Educação na estrutura do sistema educacional bnlsileiro.

· 2760197 - Modifica o artigo 56 da Lei 9.394196, que. estabelece o princípio da
gestão dempcrátjM ás instituições públicas.de.ensiDo SÜperior.

· 2761197 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação anual pelo Executivo
das infonnações policiais que especifica. .

· 2762197 - Altera dispositivos das Leis 9.131/95 e 9.294196, que "dispõem
sobre o Conselho Nacíonal deEdu~".

· 2795197 - Altera o parágrafo único, transf=do-o em primeiro, e
acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 81 da Lei 6.015n3, proibindo o
sepultamento em valas comuns e dá outras providências.

· '2891197 - Altera a Lei 9.425196, que dispõe sobre a conseção de pensão
especial ás vitimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia-GO.

· 3642197 - Dispõe sobre a assist!ncia do advogado no inquérito policial.

· 3642197 - Institui o ano de 1998 como o Ano dos Direitos Hwnanos e da
Cidadania, em alusão llD cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos
do Homem e aos dez anos da Constituição Federal de 1998.

.4109198 -Acrescenta inciso ao artigo 27 da Lei 9.394196.

.4466/98 -Dánova redação aos artigos sétimo da Lei 9.126195, e quinto da Lei
9.138195, e dá outras providências.

· PEC 150195 - Institui o Cerrado e a Caatinga nos biomas considerados
palrimõnio nacional.

Cumprimentando cordialmente, prevalecemo-nos da oportunidade para reiterar a
V. Exa os protestos de nossa real estima e distinta consideração.

PROJETO DE lEI NO 2.891/97

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Día das Comissões, de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 18 ~e abril de 199'( por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, em 29 de abriJ,. '. 1997.

Exmo. Senhor
Dep. Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA.

Miriam Maria\f'~gànr~'sá~os
secretária

Defiro. noo \emlos do .rt. 105. pelligrafo único. do Rlce
o deSarqtriY8memD das .,ptII9Ulnt8S propolições:. Pl';
974195; 2758197f 2759197( 2760197( 2761197(27~2197
2795J9Y.' 2B91197~ 3642197( 4109J!w, ~~ PEr
150195:~que'oe. f1IJ
Em gtI 0>2. I 'l'l (,P ENTE

Bms.ilia, em 05 de fevereiro de 1999. /

Senhor Presidente,

Vimos, nos tem10s do artigo 105 do Regímc:nto Interno, solicitar o
desarquivamento· das proposições, de nossa autoria, constantes na relação
abaixo:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.891197

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados: o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir
de 24 de março de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 31 de março de 1999.

ves GüfiTiã'rãàs
retário J
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I • RI!LATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe. de autoria do ilustre Deputado
PEDRO WILSON, propoe acréscimo de parágrafo ao ar!. 3· da Lei n" 9.425, de
19l16, para euegurar aos membros das Forças Armadas, da Policia M/lilar e do
Co«po de Bombetros do Estado de Goiás que, no exercício de suas atividadllS.
fonIm expostos IIs radiaçóes do C~SIO 137 o direito a se submeterem a exame
para comprovaçAo e sua ciassificação como vitimas do acidente.

Em sua·juotiliceçAo, alega que oproximadarnenla-l00(cem)'
policiais mllilaras foram os primeiros a atuarem dlrntamente, e sem equipamento,
nwte acidante, tendo sido, apesar disto, esquecidos pala Lei n· 9.425, de 1996.

11- VOTO 00 RELATOR

A Lei n· 9.425. de 1996, concede pensão vilalicia, a Ululo
de indeniza!'llo especiai, às vitimas do acidente corf> a subs16ncia radioativa
~IO 137, ocorrido em Goiânia, e estabelece que os-f1fncionários da VlQilência
BanIl6ria exposlllos às radiaçóes também seria soometidos a exame para
comprovaçAo e sua c!eslllicaçAo como vitimes do acidente.

Referido diploma legai, no entanto, não abl'llnge OI policiais
militares expostos às radiaÇóes do C~SIO 137, o que entendemos deve ser
retitlcado.

Assim, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n" 2.891,
de 1997. na forma do substitutivo anexo. elaborado para conferir maior

propriedade ao texto.

Saia da Comissão. em; de ,,;- de 199:1

~~
Deputada LIOIA OUINArq-

Relatora

SUBSTlTUTIVO AO PROJETO DE LEI N· 2.891. DE 1997

Allera a Lei n· 9.425. de 24 de
dezembro de 1996, -que dispõe sobte "
concestl;!io de penai!io especial às vitRMs do
acidente nuc/ear ocorrido em Goillnie. éstado
de Goiás.-

O Congresso Nacional decl1llll:

Ar!. 1· O panigrafo único do ar!. 3D da Lei n· 9.425, de 24
de deZembro de 1996, passa a vigol'llr com a seguinte rndaçAo:

-Att 3" ..

PanIgrafo único. Os funcionários da VigJllncia
Sanitária 11 os membros das Foo;as Armadas. da PoIfcia
MIlItar 11 do Corpo de Bombeiros CIo Estado de Goiás qw,
em pleno lIXerr:lcio do suas atividades, foram expostos ás
radiaçóss do C;=SIO 137 também serlo slJbmBtidos /I
IIxame plUll comprollBÇão e súa c/B&SifIcaçiJo como v/tfm88
do ecidente, deVenc!o-se igualmente anotar o tipo de as
qOBla que impede ou limita o deSllmpenho profiuionaJ".

Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na:ll!tta de sua publicação.

Ar!. 3· Revogam-se /lS disposiÇóes em contrário.

Sala da Comissão, em .; de <:'-,.,,-.... de 199i

~~
Deputlld~iJ6iAQUINAN

Relatora

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.891/97

Nos termos do art. 119. caput, 11, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a abertura - e divulgação' na Ordem do Dia

das Comissões - de prazo para apresentação de

emendas. a partir de 07 de maio de'199~ ciríc:õ

sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas emendas

ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 14 de maio de 1999.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade $ocial e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com
substitutivo. o Projeto de Lei nO 2.8~1, de 1997,'nos lermos do parecer
da Relatora, Deputada Lídia Quinan.

Estiveram presentes os Senhores Deputadas:-

Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa e Laura
Cameiro. Vice-Presidentes; Airton Roveda, Alcione Athayde, Almerinda
de Carvalho, AngeJa Guadagnin, AntOnio Palocci, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Darcisio Perondi, DjalmaPaes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha. Eduardo Jorge. Euler Morais. Henrique Fontana, Jorge
Alberto, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José Unhares, Lídia Quinan,
Magno Malta, Marcos de Jesus. Nilton Baiano, Pastor Amarildo, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Reniido Leal. Rita
Camata, Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz
e Vicente Caropreso • TItUlares; Almeida de Jesus. Antonio Joaquim
Araújo. Celso Giglio, Costa Ferreira, Ivânio Guerra. Laire Rosado,
Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala dacom~10de novembro de 1999.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a Lei n· 9.425, dE!'.24 de dezembro de
1996, -que dispõe sobre a concessão de pensão
especial às vitimas do acidente ','nuclear ocorrido em
Golilnia, Estado de Goiás."

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1· O parágrafo único 'do art. 3· da Lei n° 9.425, de 24 de
dezembro de 1996, passa a vigor com a seguinte redaç~ -

-Art. 3· .

Parágrafo único: Os tuncionárlos da Vig!\Áncla Sanit~ 11 os
membros das Forças Armadas, da Policia Militar e do COrpo de
Bombeiros do Estado de Goiás que. em pleno IIxerciclo de suas
etlvldadlls, fOl1lm expostos às radiações do CÉSIO 137 também ,serio

. submetidos a exame para comprovação e sua.classifica~o como
vitImas do acidente, devendo-se igualmente anotar, o tipo de' :ft,llgOela
que impede ou limita o desllmpenho profissional", " ~0,J;>"
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Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publiCSÇlJO.

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

Sal. da Comisslio, em 10 de novembro de 1999.

~

§ 3; A sanção sera .plicada de acordo com as regras do Código Penal (Decreto.Lei n'
2.848, de 7 de dezemoro de 1940) e consistiri em:

a) detenção de seis meses a dois anos e multa;

b) perda do cargo e inabilitação para o exercicio de qualquer OUtrl função pública pelo
prazo de trés anos.

An.'" "" ".".

§ 2' Não existindo no Municipio, no Eslado ou na lesisJaçio militar normu rcguladoru
do inquuito administrativo, serão Ipiicadu supletivamente aquelas previstas na Lei ri' 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

"An. I J. Á ação civil serio Iplicáveis as nanou do Código de Processo Civil (Lei ri'
5.869, de 1I de janeiro de 1973), devendo obsetVlf·.., o procedimenro sumlri...irno de que trlta
o Titulo Vil. CapItulo m. amo 27S a 281 do referido Código.

Parigrafo úrnco. A ação civil seri ptOpostl perarne I lUSÚÇ1 Federal, se se tratar de Ito
praticado por lutoridlde feaeral."

PROJETO DE LEI
No!! 2.961-A, DE 1997

( Do Poder Executivo)
MENSAGEM N: 397/97

Altera dispositivos da Lei nO 4.898, de 9 de dezembro de 1965, com a redaça!io dada
pelas Lais n"s 6.657, da 5 de junho de 1979, e 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e
da Lei nO 8.429, de 2 da junho de 1992; tendo perecer da Comissio de Constituição
• Julliça e da Rfldaçio pele const~ucionalidsde, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo, com votos em separado dos Deputados
André Benaui e Oamar 8emlglio (relator: Dep. Antônio Carlos Biacaia).

'edaçio:
Art. 2' O art. 17 da Lei ri' 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com I seguinte

"AIl. 17. .. , "" "

(À COMISSÃO DE CONSTInnçÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

SUMÁRIO

1-Projeto mieial

I1- Na Comissâo de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- parecer reformulado
- 2° substitutivo oferecido pelo Relator

parecer da Comissâo
substitutivo adotado pela Comissão
votos em separado

o CONGRESSO NACIONAL decret.:

Art. I' Os arts. 3', 4', 6', .,. e 11 da Lei rr' 4 898. de 9 de dezembro de 1965. p:wam I
vigorar com as seguintes alterações'

"Art.3' .

I) i liberdade de manifestlçãO do pensamento;

m) à intimidade.. oi vidá privada. à nonra e i imagem:

nl lo direitO de não-discriminaçio:

o) ao direito de ampla defesa. e ao comraditôrio~

p) i I"'oibição dI escrnvidão e da servidão.

q) Ias direitos e garantias constitucionais e legais assegurados aos acusados."

"Art. 4' ..

j) instaurar iltlJuérito .civil, policial ou administrativo ou propor lção de llIIUteza civil,
criminal ou de improbidlde. com proposito de perseguição. ou para satisfazer simples sentimento
pessoal ou convicç.io polilica:

I) manifestar o magistrado, o membro do Ministério Público. o membro do Tribunal de
COlIW. alUlOlidade policial ou I lutotidade administrativa. por qualquer meio de C<JIIIlllIiaçJo,
opiaiio sobre invesligaç1o. inquérito ou processo. ou revelar ou penni1ir que chquem 10
COllhecimcnto de rerceiro! (aroo ou informações de que reMa ciência em razIo do earso e que
violem o interesse público e o sigilo legal, I intimidade. a vidl privada, I honra e I irnaaem du
J*IOI$'

nll conferir tratamento indigno I pessoa sob I custódia de IUtoridade poUclaI ou permitir
a expcl$ÍÇiO publica ae lcuado em processo criminal ou admínístmívo em deuimemo aI
inlimidadt. da honra e dI dignidade dI pesaoa hwnana."

"Art. 6' " ..

................. _" , , .

§ 'J." ... sanção civil, caso não sejl possivel fixar o vaior óo dano.co~~~o
de i~cão pela autoridade ou funcionirio no valor de RS 5.000,00 (CInco mil reIIo) I lU
:00.000.00 (duzentos mil relUs).

§ 5' Alção de improbióade sera proposta perante o tribunal competente p.... processar e
julgar criminalmente o funcioniriD ou J Jutoridade. na hipótese de prerrogativa de foro em razão
do exercicio de função pública."

An. 3' Esta Lei entra em vigor n. data de sua publicação.

Brasilía.

"LEGISL-\Ç"\O CrrADA -\NEXADA PELA
COORDE:-;A(',.i.O DE ESTI:DOS LEGISLATIVOS"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGA:-;IZAÇ.~O DOS PODERES

• n .

CAPÍTliLO [
Do ?oder Legislativo

...................................~ •• h .

SEÇ.4.u V!lI
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO 1II
Das leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos. na forma e nos casos previstos
nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I • fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 • disponham sobre:
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a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad
ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídi
co, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refor
ma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensó-:.i Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensória Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados. com não menos de três d,écimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

LEI N° 4.898 DE 09 DE DEZEMBRO DE 1965

REGULA O DIREITO DE REPRESENTA
çÃO E O PROCESSO DE RESPONSABILI
DADE ADMINISTRATIVA CIVIL E PENAL,
NOS CASOS DE ABUSO DE AUTORIDADE.

Art. 3° - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
a) à liberdade de locomoção;
b) à inviolabilidade do domicilio;
c) ao sigilo da correspondência;
d) à liberdade de consciência e de crença;
e) ao livre exercício de cúlto religioso;
1) à liberdade de associaÇão;
g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do

voto;
h) ao direito de reunião;
i) à incolumidade fisica do individuo;
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício

profissional.
• ..flil1~a I aC1?w:ttnloda pela L,u IJÜ",~TtJ 6.65i. dI! j de! /un}md" 1979.

Art. 4° - Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individu

aI, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a
constrangimento não autorizado em lei:

c) deixar de .comunicar, imediatamente, ao juiz competente a
prisão ou detenção de qualquer pessoa:

d) deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção
ilegal que lhe seja comunicada;

e) levar à prisão e nela deter quem quer se proponha a prestar
fiança, permitida em lei:

f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carcera
gemo custas. emolumentos ou qualquer outra despesa. desde que a co
brança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie. quer quanto ao
seu valor:

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo
de impcnância recebida a título de carceragem. custas. emolumentos
ou de qualquer outra despesa:

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou
jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem com
petência legal:

i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de
medida de segurança, deixando de expedir em tempo oponuno ou de
cumprir imediatamente ordem de liberdade.

••4/.0 I Q(IYJAItIOlkJ /Ntla 1.1:1 milffC'rtl i. !MIl. &k 1; dt- dt!:t:lfthru Úe! /9H9

Art. 6° - O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa civil e penal.

§ 1° - A sanção administrativa será aplicada de acordo com a
gravidade do abuso CC\metido e consistirá em:

a) advertência;
b) repreensão;
cl suspensão do cargo. função ou postO por prazo de 5 (cinco) a

180 (cento e oitenta) dias. com perda de vencimentos e vantagens:.
d) destituição de funçio;
e) demissão;
f) demissão, a bem do serviço público.
§ 2" - A sançlo çivil, caso nlo seja possivel fixar o valor do

dano, consistirá no pagamento de uma indenização de quinhentos a
dez mil cruzeiros.

§ 3° - A sanção penal será aplicada de aC()rdo com as regras dos
artigos 42 a56 do Código Penal e consistirá em:

a) multa de cem cruzeiros a cinco mil cruzeiros;
b) detençio por 10 (dez) dias a 6 (seis) meses;
c) perda do cargo e a inabiJitaçio para o exercicio de qualquer

outra função pública por prazo até 3 (tr!s) anos.

§ 4° • As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser apli
cadas autônoma ou cumulativamente.

§ 5° • Quando o abuso for cometido por agente de autorídade
policial. civil ou militar, de qualquer categoria; poderá ser cominada a
pena autônoma ou acessória. de não p.:>der o acusado exercer funções
de natureza policial ou militar no município da culpa. por prazo de I
(um) a 5 (cinco) anos.

Art. 7° - Recebida a representação ém q'ue for solicitada a apli
cação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar compe
tente determinará a insta'uração de inquérito para apurar o fato.

§ 1° - O inquérito administrativo obedecem às normas estabele
cidas nas leis municipais, estaduais ou federais. civis ou militares. que
estabeleçam o respectivo processo.

§ 2° - Não existindo no Municipio. no Estado ou na legislação
militar normas reguladoras do inqucrito administratívo serão aplica
das, supletivamente. as disposições dos artigos : 19 a 2~5 da Lei nú
mero 1.711. de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários PÚ
blicos Civis da União).

§ 3° - O processo administrativo não poderá ser sobrestado para
o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil.

Art. ~ - Simultaneamente com a representação dirigida à auto
ridade administrativa ou independentemente dela. poderá ser promo
vida, pela vitima do abuso. a responsabilidade civil ou penal ou am
bas, da autoridade culpada.

Art. 10 - (Vetado).

Art. li - À ação civil serão aplicáveis as normas do Código do
Processo Civil.

LEI N° 8.429 DE 02 DE JUNHO DE 1992

DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES APLICÁVEIS
AOS AGENTES PÚBLICOS NOS CASOS DE
ENRIQUECIMENTO ILíCITO NO EXERCÍ
CIO DE MANDATO, CARGO, EMPREGO
OU FUNÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
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BLlCA DIRETA. íNDlRETA OU FUNDACI~
ONAtE DA'6ô'ft&·s PRovrntNcfAS.

.~, .-........ ..
6 •• U " ~ n n .

CAPÍTULO \lI
Das Penas

Art. 12 - Independentemente das sanções penais, civis e admi
nistrativas, previstas na legislação especifica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às seguintes cominaç!les:

I - na hipótese do Art. 9", perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano. quando.
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou in
diretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

11 - na hipótese do Art. 10, ressarcimento integral do dano. per
da dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. se con·
correr esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos di
reitos politicos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder PÚ
blico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritârio, pelo prazo de cinco anos;

111 - na hipótese do Art. lI, ressarcimento integral do dano, se
h~uver,. perda da função pública, suspensão dos direítos' políticos de
tres a cmco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor
da femuneração percebida pelo a:gente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou credití
cios, direta ou indiretamente, aind~que por intermédio de pessoajurí
dica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta 'Lei o
juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o pro
veito patrimonial obtido pelo agente.
...................................................................................................................

CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial

Art. 17 - A ação principal, que terá o rito ordinário, será pro
posta pelo Ministério Público ou pela pessoa juridica interessada, den
tro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§ 1° - É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de
que trata o "caput".

§ 2" • A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as
ações necessárias à colT!plementação do ressarcimento do patrimônio
público.

§.3° - No caso de a aç!o principal ter sido proposta pelo Minis
tério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 30 do Art. 6°
da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965. .

• §3CO/ff"'rl«;iJodildiJ"./a/.<in. 9.J66.J< /1S.'}2 /996

§ 4° • O Ministério Público, se não intervier no processo como
parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de
nulidade.

O Presidente da República faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10.~ Art. 3° da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965,
fica acrescilio da alíneaj com a seguinte redação:

"Art. 3°. - .
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao
exercicio profissional."

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
- Art. 3°· Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 7.960 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989

DISPQE SOBRE PRISÃO TEMPORÁRIA.

Art. 40
- O Art. 40 da Lei número 4.898, de 9 de dezembro de

1965, fica acrescido da alínea i, com a seguinte redação:
• TUID tnl~grodD ã UI Modifkada.

LEI N° 7.209 DE I I DE JULHO DE 1984

ALTERA DISPOSITIVOS DE DECRETO
LEI N. 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940 - CÓDIGO PENAL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 20
- São canceladas. na Parte Especial do Código Penal e nas leis

especiais alcançadas pelo ART.12 do Código Pellal, quaisquer refe-

rências a valores de multas, substituindo-se a expressão multa de por
multa.

DECRETO N° 678 DE 06 DE NOVEMBRO DE 1992

PROMULGA A CONVENÇÃO AMERICA
NA SOBRE DIREITOS HUMANOS (PACTO
DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA), DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1969.

Art. 10 - A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica), Celebrada em São José da Costa Rica, em 22
de novembro de 1969. apensa por cópia ao presente Decreto. deverá
ser cumprida tão inteiramente .como n~!a se contém.

MENSAGEM N" 397, DE 07 DE ABRIL DE 1997, DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos termos do anigo ó1 da Constituição Feder3i submeto li elevada deliber.J.ciio de

Vossas Excel-'.ncia.s O lO"'" do proJOlo de lei que "AJ..ra disposi,ivos d.1 Lei n' -l.898. de 9 de
dezembro de 1965. com a redação dada peia.s Leis nO' 6.657. de 5 de junho de 1979. e 7.960, d. 21

de dezemiJro de 1989, e da lei n" 8.429. de 2 dejunbo de 1992".

.~.Ü,.
T?L'
"17."

O:

LEI 6.657 DE 05 DE JUNHO DE 1979

ACRESCE A ALÍNEA J AO ART. 30 DA LEI
N. 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965,
QUE "REGULA O DIREITO DE
REPRESENTAÇÃO E O PROCESSO DE
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
CIVIL E PENAL NOS CASOS DE ABUSO
DE AUTORIDADE".

de abri! àe 1997.
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 188, DE'07 DE ABRIL 1"7,
DO SR. MINISTRO DE ESTACO DA JUSTIÇA

Exc:eiC)1tissimo Senhor Presidente d. República,

Tenho a honra de submeter i aprecíaç10 de Vossa Excelincia ameprojeto

de lei que objeti,.. allerar dispositivos da Lei ~ 4.891, de 9 d. dezembro de J96S, e da Lei n'

8.429, de 2 de junho de 1992.

A Lei n' 4.898J6S, ao ",guiar o di"';'o de repreoemaçIo e o processo de

responsabilidade contra aUloridades que cometerem abuJos no exercício de suu funções,

cotU1Í1ui ferramenta jurídica indispensável para o resguardo de direitos e garantiu individuais.

juizes de primeira instância. subvertendo todo o sistema juridico nacional de repartiçlo de

competências.

Aviso n' '61 • SUP.-\Ric. (i,i!.

Atenciosamente,

EIlCIl1lÍJIho a .... Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor P""idente da
República relativa a projeto de lei que " Altera dispositivos da Lei n' 4.898. de 9 de dezembro de

1965. com a redaçio dada pelas Leis n"6.657, de 5 de jtmbo de 1979, • 7.96lJ. de 21 de dezembro
de 1989. e dlLoi n' 8.429, de 2 dejtmbo de 1992 ".

Ocorre, lodavia, que lal Lei, sancionada em I96S, enconna-H defasada em

varias aspectos. dado o desenvolvimento polhico, social • juridico do Pais. O anreprojeto de lei

ora encaminhado a Vossa Excelincia visa. pois. conformar referida Lei i arual COIISIÍIUÍçio

Federal. a tr:uados internacionais de que o Bruil faz pane. especialmente a Convenção

Americana sobre Direitos Humanps (pacto de Sio José da Costa. Rica), promulgada pejo Decreto
nl 67&, de 6 de novembro de 1q9Z. e a normu outras do direito positivo brasileiro.

Assim é que 3 proposta contempla o acréscimo, ao In J' da Lei cf

4.898/65. de novos tipos de abuso de autoridade, consistentes em atentado à líberd:ade de

manifestaçio do pensamento; à intimidade, à vida privada. à honra e .i imagem; ao direito de não
discriminação; ao direito de ampla defesa. e ao conmditóiro; ;i proibiçio da esmvidio e da

servidão: aos direhos e garantias constitucionais e legais assegurados aos acusados.

Senhor Primeiro Secmàrio.

Brasilia. 7 de abril de 1997.

Novos tipos de abuso de autoridade. a serem acrescidos àqueles que

COnstam do art. 4a da Lei nll 4 898/65. são igualmente previ~os pelo ameprojeto de lei em

apreço. São eles: a insta.uração de inquerito ou a propositura de açio com propósito de

penegull;ão. ou para satisfazer slmpies sentimento pessoa.! ou convicção políti~ a nwtifestação.

por magistrado. membro do Ministc;no Público, membro do Tnbuna.l de Conw. autoridade

poiiciai ou adminístrauva.. de opmião soare IOvesugaçãe. mquente ou p.roc~ou a diwIgaçãa

de fatos ou informações óe Que tenR:!. conhecimento em razão do cargo, violando o interesse

publico e o Sigilo legal. J Intimidade. J. vida privada. a honra e 3. imagem das pessoas: e o

tratamento mdigno a pessoa sob a cuSlodia de autoridade policial ou a exposição pública de

acusado em processo crimimJ ou administrativo em desrespeito à intimidade. à honra e à

dignidade 03 pessoa humana.

A proposta de alleração do art. 6' da referida Lei tem por objetivá

estabelecer a sanção civH em confonnidade com a moeda atuaJmeme em curso, bem como.

relativamente â sanção penal. aumentar a pena. de detenção, considerando & gravidade do ~U$()

de autoridade. e confonnar a pena de multa ao disposto no art. 2' da Lei nR 7.209. de 11 de julho

de 1984.

Propõe-se tambem nava. redação ao § 21 do art. 7' de tal Lei" com o

escopo unicamente de adeqwi-Io ao direito positivo vigente. o mesmo acontecendo com o ano lI,

por meio do qual se recomenda ainda. i ação civil. a observincia do procedimento sumário de

que trata o Código de Processo Civil. a fim de se obterem decisões judiciais ceJeres., bem assim a

sua propositura nalustiça Federal. se relativa a a.tO praticado por autoridade federal.

No que concerne à Lei na 8.429192. que dispõe sobre as sançõ~ a serem

aplicada!! aos agentes publicas que cometerem atos de improbidade administrativz. o anteprojetO
de lei em consideração,lhe acrescenta novo dispositivo, qual seja. § 51 ao In. 17.

Por meio da proposta de acréscimo de p:uigrJfo ao an. 17 da Lei n'l

8.429/92. pretende-se resolver polêmica doulrinária e jurisprudencial, ao detenninar que a açio

de improbidade será ajuizada no lribunal competenle para processar e julgar crinúnalmenle o

~Ie público. na hipótese de prerrogativa em razão do exercício de função pública.

Tal medida se ju,!ifica. dada a gravidade dos aiOS de improbidade

administntNa. confonne p"'VÍsào dos ans. 9', 10. 11 da referida Lei, quase todos configurando

ilicilo penal. Ê que as ações de improbidade adminisrrativa são dowias de efeilOS mais gravosos

para o equilíbrio jurídico-institucional do que sentenças penais çendcnatórias. Com efeito, se, em

matéria penal. raras sio as penslidades que ensejam a perda da função ou a resuiçio temporária

de direilos, todas as condenações por atos de improbidade administrativa, confonne previsão do

art. 12 da Lei n' 8 429192. implicam a suspensão dos direilos políticos pelo prazo de ale dez

anos. e a perda da função pUblica. alem de ouuas penalidades..

Justificável. pois. a proposta em eonsiden.c;.io. & fim de evitar que

autoridades !Ubmetidu. em materia penal. i competencia origimiria. de Tnõunais Superiores., ou

ate do Sup...mo Tnõunal Federal. sejam processad.. e julgadas. com base na Lei~ 8.429192, por

~
Minl.uro de Estado Chelil da Casa Civil

da Presidência da República

A S.. ~Iôrx:iao Salbor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrImeã'p SCCRIám da CâtrIara
BRASILIA-Df. dos.Depurados

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

RELATÓRIO

TIlIta a presente iniciativa do Poder Executivo de modificar

disposições do ordenamento atinentes ao abuso de autoridade (Lei nO 4.898,

de 9 de dezembro de 1965, .com a redação dada pelas Leis nO 6.657, de 5 de

junho de 1.979, e 7.960, de 21 de dezembro de 1.989), e à improbidade

administrativa (Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1.992).

Precipuamente, cabe salientar que o presente projeto já foi objeto de

apreciação pelo ilustre ex-deputado JARBAS LIMA, que, na oportunidade

coletou subsidios jtmto a associações de magistrados e membros do

Ministério Público, tendo recebido estudos fonnulados pela Associação

Nacional dos Procuradores da República (ANPR), da Associação dos

Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), das Associações dos

Magistrados do Trabalho da 9" Região (AMATRA IX) e da 4" Região

(AMATRA IV), da Associação dos Magistrados das Justiças Militares

Estaduais (AMAJME), Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul

(AJURIS), da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, das

Procuradorias Gerais de Justiça dos Estados de São Paulo, o Distrito Federal

e Territórios, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul, da Promotoria

de Justiça de Defesa do Cidadão de Minas Gerais, e da Promotoria de Justiça
• I'·~

de Rondônia, ofertando brilhante síntese que nos proporcionou sólido

alicerce.
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Com efeito, a proposição em apreço pretende compatibilizar com a

Carta Política de 1988 e Tratados subscritos pelo Brasil disposições contidas

na Lei 4.898/65, bem como inova quanto a competê~ para julgamento da

ação relativa a improbidade quando a autoridade tiv., prerrogativa de foro.
-,

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Cabe a esta Comissão pronunciar-se quanto a consti~,~~dade,

juridicidade e técnica legislativa, bem como ao mérito, cabendo .a.o. Plenário

da Casa a apreciação final.

O projeto em comento atende ao requisito da competência (artigo 61

da CF) e atribuições do Congresso Nacional quanto a matéria (artigos 22 e 48

da CF) e não merece censura global quanto a técnica legislativa. No entanto,

imperiosa a análise detalhada de cada inovação pretendida a luz de sua

constitucionalidade e juridicidade.

Assim, dividiremos a análise em seis tópicos:

I) acréscimo ~~~ "I" l! Y l!Q lJ!:\igQ ;r: li!! Lei !f 4.898/65:

contempla novos tipos de abuso de autoridade, consistentes em

atentado a líberdade de manifestação de pensamento, a intimidade, a

vida privada, à honra e a imagem, aos direitos de não discriminação,

de ampla defesa e do contraditório, a proibição da escravidão e da

servidão, os direitos e garantias constitucionais e legais assegurados

aos acusados. Não obstante hl\Ía o argumento de. 'Iue as tip'ificaçlles

penais em apreço não se revestem de compreensão unlvoca, ou

verificação concreta imediata, entendemos que há viabilidade

hermenêutica de .aplicação da pretensa norma. Se não primam pela

laxalividade, os acréscimos em comento não chegam a ferir o

princípio da legalidade ou reserva legal ao mesmo tempo que

configura importante respaldo normativo para que se façam valer,

efetivamente, princípios democráticos consagrados

internacionalmente e convalidados pelo ordenamento pátrio. Pelo

que entendemos constitucional, jurídica e tecnicamente adequada a

proposição nesse particular;

2)~~~~ X ª "m" ªº l!!:!igQ ~ l!l! 1m 4.89~/65: a

primeira alinea apontada em acréscimo tClria,. ~~s 't~rmõs da

respectiva exposição de motivos, o escopo de coibir'[nsta~ão de

inquérito ou propositura de ação"com propósito de perseguição ou

para "satisfazer simples sentimento pessoal ou convicção política".

No entanto, sob essas pretensas moralização e adequação

procedimental, de fato, pretende-se cercear a atuação independente

de juizes, promotores, procuradores, autoridades policiais e

administrativas, já que denúncias sistemáticas : ainda que

embasadas em fortes indicias e provas • poderão ser
-,'. 'ru·',

"compreendidas" enquanto satisfação pessoal dos' profissionais

encarregados institucionalmente da fiscalízação e aplicação da

nonna no interesse público, o que configuraria absurdo! De outra

banda, é despicienda a norma em comento já que o delito de

prevaricação - mais adequado ao intuito expressadó' nos motivos

presidéiíciais - estã previsto no artigo 319 ({õ'.Lt~go Penal,

decorrendo dai sua injuridicidade. Outra alinea ("I"),"pretende

punir a manifestação por magistrado, membro do Ministério Público,

do Tribunal de Contas, autoridade policial ou administrativa, de

opinião sobre investigação, inquérito ou processo ou a divulgação de

fatos ou informações de que tenha conhecimento em razão do cargo

que ocupa, quando viole interesse público e o sib'Ílo legal, a

intimidade, a vida pnvada. a honra e a imagem das pessoas. Para

além de despicienda. tal previsão incide em inconstitucionalidade na

medida que proibe o que a Carta Magna consigna direito da

cidadania, qual seja, o direito de informação (artigo 50, inciso XIV

da CF), sendo certo que a publicidade dos atos processuais

configura a regra, cuja exceção é o sigilo nos casos que lei

especifica discrimina, amparada no pnncipio da defesa da intimidade

e interesse SOCIal. Neste caso. calar profissionais do direito e agentes

públicos proporcIOnaria prejuizo ao cidadão e vilipêndio ao direito

de livre manttestaçào. Mais uma vez padece a iniciativa de

injuridicidade e inconslltucionalidade. A terceira e última alínea

em comento teria a pretensào de assegurar tratamento digno à

pessoa sob custódia policial, bem como punir autoridade que

permita exposiçào pública negativa de acusado em processo criminal

ou administrativo. Quanto a pretensão consignada na primeira parte,

entendemos .Ia JevuJameme contemplada pela previsão inscrita no

artigo 30 da Lei ~.898/65, inclusive pelos acréscimos constantes da

presente proposta. Já no que respeita à exposição pública do

acusado, é preciso que se destaque uma realidade cultural da

previsão legal vigente e conciliá-los ao direito de inforntação do

cidadão e de exerclcio profissional dos órgãos de imprensa. A

realidade cultural em "'lOque com a previsão legal refClrida é a

dificuldadc de .IlICllllIl1ICIlIO pela SOCiedade em geral do principio da

presunção de illocl:llcia. E reiterado, infelizmente, o comportamento

dos meios de comunicação social que passam imagem negativa dos

acusados, como se ja tivessem sido julgados culpados. No entanto, a

idéia de punir' autoriilade que ''permitiu'' a exposição do acusado

poderá redundar em proibição de exercício profissional e sonegação

de inforntação ao cidadão, o que é claramente inconstitucíonal;

I~~",ºª~~indenizacão ~!!Q.§.~!:

agravamento li!!~ l!ll~ bem l1Q!!lQ~ ªl&i !f
7.209/84 li!! llIDlJI~ multa previstas !!Q .§. ;r:. todos l!2 l!!:!igQ ~ li!!

1m !f 4.898165: A proposta visa estabelecer indenização em reais

(RS). Não obstante as motivações de ordem econômica para a

desindexação generalizada de valores presentes em contratos e

normas, entendemos que, pragnIaticamente, a utilização de índice .

que reflita de a1gnrna maneira eventuais perdas (ou ganhos) do ~er

aquisitivo da moeda se presta melhor ao ensejo da medida, pelo que

sugerimos a adoção da unidade fiscal de refer8ncia - UFIR na

redação da Lei. No que se refere ao agravamento da pena -e à

adequação supra referidas, entendemos jurídica e tecnicamente

adequados.~ l!lIl!Í Q!!t!:!!~: quanto a técnica legislativa,
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cabe reparo na redação dada ao § 3°, posto que omitido o tenDo

"penal" relativo à natureza.da sanção;

~)~ .!!lI disoosicãÓ contida lli! .§ ~ QQ J!!tigQ r:.!la 1m ~

4.898/65 ªº direito positivo vigente: a proposição é conveniente e

adequada juridica e tecIÚcamente;

i) inclusão da observância ªº procedimento §.!!!!!iÍ!iQ Ill!rn li~

decorrentes fi!! !&i 4.898/65 Jl competência ºª~~ llA!:i

julgamento da ato~ PQ!:~~: a primeira

inovação é pertinente, ressalvando-se apenas que na' redação da

.proposta consta "procedimento sumaríssimo", que foi objeto de

refonna parcial do Código de Processo Civil que consagrou o tenno

"sumàrio". Já a redação do parágrafo único proposta tem vicio de

inconstitucionalidade já que Lei Ordinària !Ião pode alterar

competência da Justiça Federal, que se encontra arrolada no artigo

109 da Carta Magna;

6) privilégio da foro em~ ºº exercicio da funcão pública !!li !!ÇjQ

da lU!& !!:lI!!! ªLei !f 8.429/92: assim como assentado anterionnente,

não se pode admitir alteração de competência fixada na Constituição

Federal via legislação ordinària, que é o que pretende a proposta em

comento. Outrossim, há que salientar-se que o escopo processual

insculpido na lei em referência (que dispõe sobre as sanções

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração pública) é idêntico aos das leis 4.717/65 (qlJC regula a

ação popular) e 7.347185 (que disciplina a ação civil pública), nas

quais, acertadamente, não há previsão de privilégio de foro,

democratizando o .acesso à Justiça e compatibilizando a prestação

jurisdicional ao interesse público. Do exposto, concluímos pela

inconstitucionalidade da proposta também nesse particular.

VOTO

Pelo exposto, o voto é pela admIssibilidade do Projeto de Lei nO

2.961/97 na fonna do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, OI de junho de 1999.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os artigos 3°, 6°, 7° ~ II da Lei 'I J ROR. '1< l) de dezembro de 1965,

passam a vigorar com as seguintes alteraçóes:

"Art. 3° .

I) à liberdade de manifestação do pensamento;

m) à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem;

n) ao direito de não-discriminação;

o) ao direito de ampla defesa, e ao contraditório;

p) à proibição da escravidão e da servidão;

q) aOs direitos e garantias constitucionais e legais assegurados aos

acusados."

"Art. 6° .

§ 2° A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano,

consistirá no pagamento de indenização no valor de 5.000 Ufir

(cinco mil unidades fiscais de referencia) a 200.000 Ufir (duzentas

mil unidades fiscais de refer!ncia).(NR)

§ 3° A sanção penal será aplicada de acordo com as regras do

Código Penal e consistirá em (NR):

a) "revogado"

b) detenção de seis meses a dois anos e multa; (NR)

c) perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualqlJCr outra

função pública pelo prazo de três anos. (NR)

"Art. 7° .

§ 2° Não existindo no Municipio, no Estado ou na legislação militar

normas reguladoras do inquérito admiitistrativo~ serão aplicadas

supletivamente aquelas preVIstas na Lei n° 8112, de II e dezembro

de 1990." (NR)

"Art. 11 À açio civil serão aplicáveis as nonnas do Código de

Processo Civil (Lei n° 5.869; de 11 de janeiro de 1973), devendo

observar-se o procedimento sumàrio de que trata o Titulo VII,

Capitulo 111, arts. 275 a 2.81 do referido Código."

-:-:: .c:!..r:'.Y/ ..... ~ ,', ....~
Deputado .\ntonio (":lrlo, Biscaia

Rebltor

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

Brasilia,

PARECER REFORMULADO

.~.~

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

PROJETO DE LEi n' ~.0(,1. DE 1997

"Altera disposlIl\os da Lei 11" .J.JN8. de 9 de dezembro de
Iq65. com <l r~dacao dnda f.das Leis n" 6.657. de 5 de

junho de 1.~]9. < U60. de 21 de dczcmbrq.do 1.989 c da
Lei n'" 8429. d~ 2 dI.: junho dI: 1992." . '. •

Acatando sugestões propostas pelos nobres pares na ocasião da
reunião realizada hoje, decidi reformular meu parecer nos tennos do
substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, em I' de dezembro de 1999

,~
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

. Relator
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2" SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Os arts. 3", 4°. 6", 7" e 11 da Lei n" 4.898, de 9 de dezembro de

1965, passam a vigorar com as seguintes alterações:

I) à liberdade de rnanifeltaçlo do pell88mento;

m) à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem;

n) ao direito de nlo-discrlmlnaÇlo;

o) ao direito de amplll defesa, e ao contradit6rlo;

p) à proibiçlo da eacravldao e da servidllo;

q) aos direitos e garantias conslitucionais e legais assegurados

aos acusados."

"Art. 4°......•.....••..•.•..•...••.•.•...........•..•••..••.....•..•••........•.•..........•....

j) Revelar o magistrado, o membro do Ministério Público, o

membro do Tribunal de Contas, a autoridade policial ou

administrativa, ou permitir, indevidamente, que cheguem ao

conhecimento de terceiro ou 801 meios da comunicaÇlo fatos

ou informações de que tenha ciên<:ia em razio do cargo e que

violem o sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a imlllJ8lTl e a

honra das pessoas;

I) dispensar tratamento indigno a quem esteja sob custódia de

autoridade policial ou permitir a exposiçlo púbHca de acusado

em processo criminal ou administrativo, em detrimento da

intimidade, da honra e da dignidade da pessoa humana.

"Art. 6° .

§ 2" A sançlo civil, caso nlo seja possIvel fixar o valor do

dano, consistirà no pagamento de indenizaçlio no valor de

5.000 Ufir (cinco mil unldldel fiIcais de referência) a 200.000

Ufir (duzelllas mil unidades fiscais de referência). (NR)

§ 3" A sançlo penal sará aplicada de acordo com as regras do

Código Penal e COIlIistiril em (NR): '

a) "revogado"

b) detençlo de sais meses a doiIlIllOI e multa; (NR)

c) perda do cargo e inabiUtaçllo para o exercido de qualquer

outra funçlo pl1blica pelo prazo de lrtI anos. (NR)

"Art, 7" ..

§ 2" NlIo existindo no Municlpio, no Estado ou na legislação

militar normas reguladoras do inquérito administrativo, sei"ao

aplicadas supletlvamente aquelas previstas na Lei rf' 8.112, de .

11 e dezembro de 1990". (NR)

~ •• •..• • • s·u .

"Art. 11 Aaçlio civil serlo lPIic6veia 81 normas .do~ de

Processo Civil (Lei rf' 5.869, de 11 de janeiro de 1973),

devendo observar-se· o procedimento sumário de que trata o

Titulo VII, Capitulo lII,arlI. 275.281 do referido Código".

Art. 2" O art. 17 da Lei n° a.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 17 .

§ 5° A ação de improbidade será proposta perante o tribunal

competente para processar e julgar criminalmente o funcionário

ou a autoridade, na hipótese de prerrogativa de foro em razão

do exerclcio de função pública".

Art. 3° - Ficam acrescentados os parágrafos 3°, 4° e 5° ao artigo ao da Lei

n°. 7.347: de 24 de julho de 1985, e artigo. onde convier. com a seguinte

redação:

§ 3' Da instauração do inquérito civil ou do procedimento

preparatório caberá recurso. com efeito suspensivo. no prazo

de dez dias. contados da data da ciência do ato pelo

interessado, ao Conselho Superior do Ministério Público, que

poderá adequar o âmbito da apuração ou determinar o seu

arquivamento:

§ 4' Em caso de possibilidade de ocorrer dano irreversível ao

interesse público, poderá o relator determinar o processamento

do recurso apenas no efeito devolutivo.

§ 5° O inquérito civil ou o procedimento preparatório deverá ser

concluido no prazo de 6 (seis) meses de sua instauração,

somente admitida a prorrogação pelo tempo indispensável á

realização das diligências imprescindiveis, por deliberação

motivada do Conselho Superior do Ministério Público.

"Art.... - A ação civil pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. em 25 de novembro de 1999

~~./
Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA

Relator

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,. no mérito, pela
aprovação, com substitutivo, do Projeto de Lei n° 2.961/97, nos termos do
parecer reformulado do Relator, Deputado Antônio Carlos Biscaia. Os
Deputados André Benassi e Osmar Serraglio apresentaram votos em separado.

Foi apresentado 1 (um) destaque visando a votação em
separado da expressão "aos meios de comunicação", constante do art. 4°,
alinea 'T', do substitutivo. Em votação, foi rejeitado, por 23 votos a 18,
prevalecendo integralmente °substitutivo do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José
Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder
Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Manins, Moreira Ferreira, Nev
Lopes, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha, lédio Rosa, Júlio Delgado, José indi~,
Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna,
André Benassi, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Arruda,
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Zenaldo Coutinho, Zulaiê cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
José Dircell, Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar
Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Mussa Demes, Fernando Coruja, Roland
Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, José Ronaldo, Luis
Barbosa, Gustavo Fruet, Max Rosenmann, Nelson Pellegrino, Luiz Fe11ll!ndo,
Nelson Marquezelli e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, em 1· de dezembro de 1999

'tI.-
CARLOS ALELUIA

Presidente

PROJETO DE LEI Na 2.961, DE 1997

SUBSTITUTIVO ADDTADD - CC3R

Altora dispositivos da Loi na 4.898, d. 9 de doz"!!
bro de 1965, COIll .. rodeç!o dod.. pol... Laia na.. 6.657, de
S ci> jI.rh:I ci> 19l9, o 7.!m, ci> 2l ci>-. ci>~ o da lMi ri! 8.429,
ci>2c1>jutoci>1!l!l2.

O CONGRESSO NACIONAL dBcrBt..:

An. j. Os arts. 3·, 4°. 6°, 7" e 11 da Lei n· 4.898, de 9 de dezembro de

j 965. passarr. a vigorar com as seguintes alterações:

"Nt. 3· : .

j', â liberdade de manifestação do ~Ensamento:

r":l â imimiáads. â vida pnvada. à ncnra e ã imagem:

:-} ao cireitc ce não~disc:lminaçãc:

c I ao c:re!IO ce ampia ceresa. e ac c:raraciicr;c:

~} ia ~rcltiçãc ca escravidãc e da serl:éik'

':: acs c:reircs e garantias c~r.stjtuc:c:iaís e le~als êsSeçt;raccs

~ .... ..-::
...-::~. - , ' .

membrc CC 7'~ii:ur,al ée Contas. a êu\cr:c::ace ;:C~IC:ê; ct:

admimst:·êHiva. cu ~ermitjr, ínàev!ca:iie~:;, ~~e c::ef:t1e~ a:

c::nheC:~êmo de terceiro ou aos ~e!os ce comunicação fatos

cu informações oe cue tenha ciênc:a em razÉo do car;;o e <;\!e

violem o sigilo legai. a intimidade. a vida privada. a imagem e a

honra das pessoas;

I} dispensar tratamento indigno a quem esteja sob c:Jstódia de

autoridade policial OU permitir a exposição pública de acusado

em processo criminal ou administrativo, em detrimento da

intimidade. da honra e da dignidade da pessoa humana.

"Art. 6° · •· .

......................................................................................................
§ 2° A sanção civil. caso não seja possivel lixar o valor do

dano, consistirá na pagamento de indenização no valor de

5.000 Ufir (cinco mil unidades fiscais de referência) a 200.000

Ufir (duzentas mil unidades fiscais de referência). (NR)

. § 3" A sanção penal s~ aplicada de acordo com as regras da

Código Penal e consistira em (NR):

, a) "revogado"

b) detenção de seis meses a dais anos e multa: (NR)

c) perda da carga e inabilitação para o exercicio de qualquer

outra função pública pelo prazo de três anos. (NR)

"Art. 7° ..

§ 2° Não existinao na Município. no Estado cu roa legislação

miliiar normas rsguJadcras éo ir.cuento administratiVo. serác

aplicadas supletivamente aquelas previstas na Lei nO e. j ~ 2. Ce

i 1 e dezembro de 1990". (NR)

"Art. 11 À ação civil sen~o aplicáveis as normas do Código de

Processo Civil (Lei nO '5.869. de 11 de janeiro de 1973).

devendo obselVar-se o procedimento sumária de que trata o

Título VII. Capítulo 111, arts. 275 a 281 do referido Código'.

Art. 2° O art. 17 da Lei n· 8.429. de 2 de junho de 1992. passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 17 .

§ 5° A ação de improbidade será proposta perante o tribunal

competente para processar e julgar criminalmente o funcionário

ou a autoridade. na hipótese de prerrogativa de foro em razão

do exercicio de função pública'. -t

Art. 3· - Ficam acrescentados os parágrafos 3". 4" e 5° ao artigo ao ~a Lei

n·. 7.347, de 24 de julho de 1985. e artigo, ande convier. com a seguinte

redaçilo:

§ 3' Da instauração do inquérito civil ou do procedimento

preparatório caberá recurso. com efeito suspensivo, no prazo

de dez dias. cantados da data da c:ência do ato pelo

interessada. ao Conselho Superior do Ministério Público. que

poderá adequar o âmbito da apuração cu determinar o seu

arquivamento:

§ 4' Em caso de possibilidade de acorrer cana irreversível ao

interesse pública, poderá o reiator determinar o processamento

do recurso apenas no efeito devolutivo.

§ 5· O inquérito civil ou o procedimento preparatório deverá ser

concluldo no prazo de 6 (seis) meses de sua instauração,

sarnente admitida a prorrogação pelo tempo indispensável à

realização das diligências imprescindiveis. por' deliberação

motivada do Conselho Superior do Ministério Público•

"Art, '" - A ação ciVil pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sel. d. Cocúà.io.... la de dezanlbro do 1999

.o.putado~l1f~EWIA
1dant._.- --.- -.-
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VOTO EM SEPARADO

DEPUTADO ANDRÉ BENASSI

Nesta oportunidade, peço vistas do Projeto n° 2.961197, de autoria do
Pode~ Executivo, para analisar mais detidamente o Substitutivo apresentado
pelo Ilustre Relator, Deputado Antônio Carlos Biscaia. 0__ •

. O Projeto original propõe alterações à Lei 4.898f65 que regula o direito
de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal,
nos casos de abuso de autoridade.

As alterações consistem, basicamente, no acréscimo de novos tipos de
conduta caracterizadas como abuso de autoridade e outras que atualizam a lei.
de acordo com as mudanças econômicas e constitucionais.

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebeu do
nobre Relator, manifestação considerando possiveis inconstitucionalidades de
alguns dispositivos, o que motivou a apresentação do Substitutivo que, SMJ,
acabam por comprometer os objetivos da proposição.

Apreciando o voto pela inconstitucionalidade parcial do PL n° 2.96119':'.
venho ponderar que os argumentos apresentados pelo ilustre Relator não são
suficientes para caracterizar a injuridicidade ou inconstitucionalidade
necessárias para rejeitar as alineas 'T', "1" e "m" acrescidas ao \Irt. 4° da lei
4.898f65, as quais considero de suma importância para a realização dos
principios constitucionais, a transparência e o correto desempenho da
atividade pública. .

Registro que asdJ;mais emendas apresentadas pelo Substitutivo são
inteiramente pertinentes e aprimoram o projeto original.

Ódireito de representação permite ao povo pleitear e proceder contra
a1;Jusos de autoridade, que a própria Constituição previu poderiam ocorrer, ao
dISpor no art. 5°, inciso XXXIV que "são a todos ClS$egurados,
independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos
poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 0000 de
pader; (. ..)".

A Lei 4.898f65 tem a finalidade de prevenir os abusos de autoridade,
dando a quem se sentir prejudicado, a oportunidade de fazer valer os seus
direitos e garantias previstos na Constituição, sendo um instrumento de grande
imponància na defesa dos direitos do cidadão.

O Relator apresentou dois argumentos bàsicos para afastar as alineas
que se deseja acrescer ao art. 4°; as normas seriam despiciendas (as condutas
estariam contidas no art. 319 do Código Penal) e inconstitucionais (por afetar
o direito fundamental da informação).

Do acréscimo das alíneas "j" a "m" ao art. 4° da Lei 4.898f65

1) a alínea "j" teria por objeto coibir instauração de inquérito ou
propositura de ação com propósito de perseguição ou para
"satisfazer simples sentimento pessoal ou convicção política." A
alínea foi rejeitada sob o argumento de despiclenda e injuridica
uma vez que a prevaricação já estaria prevista no art. 319 do
Código Penal.

O art. 319 do Código Penal defme o crime de prevaricação como
"Retardar ou deixar de praticar. indevidamente. alo de oficio. 011 praticá-lo
conlra disposição expressa de lei, para satisfa=er interesse ou sentimento
pessoal: pena - detenção, de três meses a um ano, e multa ".

Ato de oficio é aquele que se compreende nas atribuições do
funcionário, ou em sua competência, pode ser ato administrativo ou judicial.
Algumas condutas, por serem mais graves foram consideradas pelo legislador
como ~b~so de podersujeitas a pen.as maiores, devendo, portanto, fazer parte

"da leglslilção especial: Assim, quando o ato de oficio significar, no ~aso em
exame, instauração de. inquérito civil, policial ou administrativo ou
propositura de ação de natureza criminal ou de improbidade, com propósito de
perseguição, ou para' satisfazer simples sentimento pessoal ou convicção
política (alinea ''j''), essa conduta não será considerada prevaricaçio e sim

abuso de autoridade. É o que ocorre com o elenco de tipos descritos no art.
4° da ~ei 4.898f65 que se não tivessem sido excepciOllalizados pelo legislador;
podcnam ser, r~ente, considerados crimes de prevaricação.

Não ~ portanto, injuridicidade. O legislador simplesmente entendeu
que as condutlis descritas especificamente nas alineas 'T' "I" ti "m" deveriam
deixar de figurar corno crime de prevaricação, para transformar-se em crime
por a~uso de autoridade, com aplicação de sanção maiS elevada.

Tornando como exemplo o Ministério Público, titular da maioria dos
atos descritos na alinea "j", temos plena consciência de que aquele órglo
desempenha importante e indispensável papel constitucional em prol da
~i~~e ~ ~em na p~ó~ri~ Lei Orgânica que regulamenta a I~ição,
pnnclplos ngldos de dlsclplma de seus membros, os quais estão sujeitos à
pena lIe demissão nos casos de improbidade administrativa, condenação por
crime praticado por abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública, ou mesmo por revelação de asslUlto de caráter
sigiloso, que conheça em razão do cargo ou função, entre outros (Le nO 75. de
20.5.93, art. 239, V).

Também a Magistratura e demais autoridades desempenham papéis
importantes para a manutenção do estado de direito. O seu trabalho deve ser
exercido com respeito á dignidade de suas funções e à da Justiça. É certo que
tanto o Ministério Público rn:-.'i/ a Magistratura e outras autoridades
administrativas já estão sujeitos a normas disciplinares. O legillador
entendeu, porém, que quando algum membro do;. "parquet"
comprovadamente usar de seu poder e de suas pre~ativas pan alir
com propólito de peneguiçio, satisfaçio de sentimentos pessoais ou
convieção politica, ele certamente estaR agindo com abuso de autoridade
e deve ser investigado e punido, em beneficio da própria instituiçio._

Entendendo que tal iniciativa poderia res~ltar nom c~~to da
atividade do Ministério Público, o Relator levanta a hipótese de um. prottÍotor
que ao oferecer denúncias sistemáticas, mesmo fundamentado em provas,
pudesse vir a ser "compreendido" praticando uma conduta de perseguição.

O direito de representação está sujeito a indicios e provas. É possivel
que, eventualmente, a hipótese alentada pelo Relator ocorra. Da mesma forma
que, temos certeza disso, será muito dificil que um membro do Ministério
Públíco venha a instaurar um inquérito movido por sentimentos de
perseguição. Mas poupar o Ministério Público por temer qualquer restrição ao
desempenho do seu mister não é decisão democrática e coloca a instituição
acima da lei..

. . Vàrias autoridades, juizes, militares, carcereiros, policiais, estlio sujeitos
a LeI 4.898f65. O art. 4°, alinea d, dispõe que constitui abuso de autoridade o
fato de "deixar o jui= de ordenar o relaxamento de prisão ou derenção ilegal
que lhe seja comunicada." Trata-se de crime personalissimo que só podení
ser praticado p?r juiz de d~reito ou juiz fedenli, porque sorne'nte o juiz pode
tomar essa deCIsão ou praltcar o ato. Note-se que na qualidade de titular da
ação .penal, é o pró~rio Ministério Público que denuncia por abuso de
au!o~d~~e. ~a~a mats transparente, portanto, do que a submissão -do
Mmlsténo Pubhco, além de outras autoridades, às penalidades por abuso de
poder.

2) a alinea "I" pretende punir a manifestação por magistrado membro
do Ministério Público, do TnlJUnal de Contas, autoridade ~olicial ou
administrativa, de opinião sobre investigação, inquérito ou processo
ou a divulgação de fatos ou informações de que tenha conhecimento
em razão do cargo que ocupa, quando viole interesse público e o
sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas. A alínea foi rejeitada por ser considenda despieienda e
por incidir em inconstitucionalidade na "medidtl que profbe o
que a Carta Magna consigna direito da eidadauia, quI leja, o
direito de inrormaçio."

Realmente, os argumentos apresentados para rejeitar as alineas "I" a
"m" por vicio de inconstitucionalidade não podem prosperar. A questllo passa
pela problemática da colisão dos direitos fundamentais. Dã-se a colisao de
direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por pane
de seu titular conflita com o exercicio do mesmo ou' dê outro direito
fundamental por parte de outro titular. A allnea "I" roi rejeitada porque o
Relator valorizou o direito fundamental de informação do eidadio em
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detrimento de outros direitos fundamentais tais como o da presunçlo de
inocência; da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da bonra e
da imagem das pessoas. Para demonstrar que o direito de ser infonnado não é
absoluto, citamos como exemplo a Lei Federal n° 8.159/91 que dispõe sobre a
politica nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.

Dizem os arts. 4°, 5° 22 e 23 da referida lei:

"Art. 4° "Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. contidas em
documentos de arquivos, que serão prestadas no pra=o da lei. sob pena de
respansabilidade. ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindivel à
segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da
intimidade. da vidaprivada. da honra e da imagem das pessoas.

Art. 5°A Administraçlio Pública franqueará a consulta aos documentos
públicos naforma da lei.

Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos
públicos.

Art. 23. Decreto fIXará as categorias de sigilo que deverão ser
obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles
produ::idos.

§ 1° Os documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do
Estado. bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da
intimidade. da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são
originariamente sigilosos. ..

Como se vê, um Juiz não pode, em nome do direito de informação da
população, emitir opinião sobre um processo que está sob o seu julgamento,
sob pena de atentar contra a segurança da sociedade.

A possibilidade de limitação legal de um direito fundamental está
implicita na Constituição. Compete ao intérprete e ao legislador, adotando os
principios da unidade da Constituição e da concordância prática, buscar a
solução para a colisão dos direitos fundamentais.

É o que ocorre com a alinea "1". O legislador pretende punir a
autoridade que se manifestar sobre fatos de que tenha conhecimento em razão
do cargo, cuja postura possa violar o interesse público. o sigilo legal, a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, justamente porque
o direito de infonnar e o de ser infonnado não é absoluto.

3) a alínea "m" assegura tratamento digno á pessoa sob custódia
policial, bem como a punição de autoridade que permita exposição

pública negativa de acusado em processo criminal ou administrativo. A
aUnea foi rejeitada tendo em vista que a primein parte já estaria
contemplada pela previsto inscrita no art. 3" da Lei 4.898/65.
Qualltil à exposiçio pública do acusado, o Relator constata que a
sociedade tem dificuldade para compreender o princípio' da
presunçio da inocência e que os meios de comunicaçlo realmente
passam a imagem negativa dos acusados como se já fossem
culpados, mal que a idéia de punir a autoridade que permitiu a
exposiçio do acusado poderá redundar em proibiçlo de exercício
profwional e sonegação de informação ao cidadlo o que é
inconstitucional

No que diz respeito á alinea "m" concordamos que a mesma encontra
se parcialmente amparada no art. 3° da lei em questão. Mesmo assim, a
segunda parte, não deve ser considerada inconstitucional porque a liberdade
de infonnar da hnprensa, da mesl)la fonna que o direito de ser infonnado do
cidadão, não são absolutos corno já foi dito.

Aqui, o conflito se dá entre o direito à imagem dos presos e a liberdade
de expressão e informação da imprensa. Ao preservar o direito de infonnação.
como condição do livre exercício de trabalho relacionado aos profissionais de
comunicação dos presos, deixou o Relator de atentar para a inviolabilidade da
imagem daquelas pessoas.

Voltamos a enfatizar que determinados direitos fundamentais não são
absolutos e estão sujeitos a algum tipo de restrição desde que para
salvaguardar outros direitos fundamentais. Assim é que a própria Constituição
Brasileira prevê expressamente que

"a manifestação' do pensamento. a criação. a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição. observado o disposto nesta Constituição." (art.
220. caput. CF).

Em seguida, o texto constitucional traz a previsão expressa de reserva
de lei restritiva segundo a qual

"nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo -de
comunicação social, observado o disposto no art. 5~ IV, V,X.X/II,X/V. ..
(ar/. 220. § 1", CF)

Como se vê, é possivel limitar o exercício da liberdade de expressão e
de infonnação para salvaguardar outros direitos fundamentais. dentre os quais
o direito á imagem.

No meu entender, a alínea "m" é, apenas, carente de melhor técnica
legislativa.

O dispositivo deveria tipificar melhor o que consiste uma exposição pública
negativa para que se pudesse punir a autoridade que pennitiu a exposição de
algum modo.

O que o legislador deseja ao incluir a alínea "m" na lei do abuso de
autoridade, é garantir que o direito do preso à preservação de sua imagem não
sofra qualquer restrição enquanto estiver sob a guarda do Estado, confonne
ntanda a Constituição (art. 220, § 1°). Para tanto, estabelece punição para a
autoridade que pennitir que o fato ocorra. A dificuldade reside no controle do
que será considerado positivo ou negativo ou como se deu a pennissão da
autoridade. O ideal seria que o dispositivo pudesse estabelecer que os
acusados em processo criminal ou administrativo não pudessem ser
constrangidos a participar, ativa ou passivamente, de atos, entrevistas,
fotografias, imagens ou qualquer outra programação reproduzida por
televisão, rádio ou jornal. Salva-se a liberdade do trabalho da Imprensa. e
define-se a conduta inadequada da autoridade.

Em conclusão, ratifico que os acréscimos das alineas ''j'', "I" e "m" ao
art. 4° da Lei 4.898/65 são importantes para uma efetiva repressão ao abuso
de autoridade o que permitirá maior garantia dos direitos do cidadão. Como
ficou aqui demonstrado, não há qualquer vicio de constitucionalidade ou
juridicidade no tocante ás a1ineas 'T, "I" e "m" acrescidas ao art. 4° da Lei
4.898/65 e que, no meu 'entender, deveriam ter sido mantidas pelo Relator em
seu Substitutivo ao Projeto de Lei n° 2.961197. É o meu voto.

Sala da Comissão, 'i.j de agosto de 1999.

~~~
DEPUTADO~RÉ BENASSI

"OTO EM SEPARADO
Deputado OSMAR SERRAGL/O

o emmente Deputado Antonio Carlos Biscaia, Relator
do Projeto de Lei n.l.961 97 na ComIssão de Consllluição e Justiça e de Redação da
Câmara dos Deputados. analisou-o. concordando, em pane. com o mesmo e
destacando tõpicos. aos quais sugeriu emendas. na forma do Substitutivo que
apresentou.

Tal Subsntutivo desnatura pane da proposta, subs<:rita
pelo atual Mimstro do Supremo Tribunal Federal. Doutor Nelson Jobim, quando
Mmlstro de Estado da Justiça.

Tendo em conta que o e. Relator concorda com a ínclusão
dos novos tipOS de abusos de autondade elencados no ano 3" da Lei n.4.898/65, não há
porque maiS se os examínar.

Contudo~ quanto ao mais, não nos alinhamos com o e.
Relator.

Com efeito, parece incidir em ilogicidade evidente, por
exemplo. no que tange á previsão da alínea 'j" do ano 4", que tem por objetivo coibir
a instaumção de inquérito ou propositura de ação com propósito de peneguíçlo ou
satisfação de sentimento pessoal. Afinna configurar um absurdo aquela tipificação - ao
tempo em que a qualifica de despicienda, em face de já estar prevista no an. 319 do
Código Penal. Om. se Já está a conduta prevista, não se a há de inquinar de absurda. Ou
e desplcienda. porque jã regrada • e~ portanto. não é absurda~ ou eabsurda e, por isso,
não pode ser despicienda.
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direito de infonnação sobre os processos públicos, os inquérito> e os demais
procedimentos que não se revestem do caláter legal reservado. Lembram que a' lei só
poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando. defesa da intimidade ou
interesse SOCIal o exigirem. defendendo que, se aprovada a lei na forma da proposta
apresentada pelo Governo. o segredo de justiça que atualmente cOIlStituiu uma exceçio,
passam a ser a regra em vinude das medidas preventivas que as autoridades terlo que
tomar para não se verem acusadas do cometimento do abuso de autoridade. Afinnam
alOda que o dispoSItivo também revela·se despiciendo no ámbito do.~ '!"dcnamento
juridico. tendo em vista que o artigo 325 do Código Penal já tipifica conduta
semelhante.

...1"

Tambem quanto à prtK15ão da alínel1 "I! ", afirma
textualmente que "alJm dI! de,\pu.:ll!ndu. tal preVIsão mCldc em 1I1f..'011,1íI11UCWIW,'rdlJde-,

Ora. hi nisso uma contradição. como Já remarcado: ou é despicienda. porque já
regrada. ou e inconstitucIOnal e. por ISSO. não pode ser normatizada. não se podendo
falar em desplclenda.

De igual sane, reprocha o e. Relator a possível
"compreem:ão" do significado da conduta prevista., olvidand{Kc de que. no caso, a
competência para assIm "wmpreender" é do Poder JudWiárío e não de qualquer outra
autoridade. •

Dai porque nos alçamos a emitir Voto em Separado,
exammando mais detidamente aqueles topicos que foram hostilizados pelo e. Relator e
que se traduzem em alterações que entendemos, ao contràrio do Relator. admitidas
pelo ordenamento jundico.

Calha. desde logo, afinnar que subscrevemos o bem
lançado Voto em Separado do ilustre Deputado André Btnaooi.

I. Aeréscimo da alinea "j" ao artigo 4° da Lei n.4.898'65.

Este dispositivo tem o intuito de tipific.r como abuso de
autoridade a instauração de inquerito civil, policial e administrativo ou propor a açIo de
natureza civil. cnminal ou de improbidade. com propósito de peroeguiçlo, ou para
satisfazer simples sentimento pessoal ou convicção politica.

A jusuficauva do e. Relator par. relirar da proposta
referido dispositivo é a de que se intenta cercear a independência de juizes. promotores,
procuradores e autoridades policiais e administrativas.

Não procede o orgumentação. Vole onolar que o questão
que se coloca passa J)t:la problematica da colísào de direitos fundamentais. De um Indo
osta o direIto do intonnação do cidadão e de outro o direito de inviolabilidade da
mttmldade. o da pn:sunçiio de inoc~ncia. o da preser.ação da \'ída pnvada. da honra e
da imagem de cada mdividuo. A alínea "i" foi rejeitada e alterada no Substitutivo
apresentado pelo Rdator porque ele privilegiou aquele quando confrontados com estes.

Em pnrneiro lugar. deve-se assinalar que o direito à
mtormação ndo eum direito absoluto. tendo em \-15t3 que hà muitas hipóteses em que a
propna lei estabelece o dever de sigilo. Em segundo lugar. na hipótese em questão já
existem restrições a tal direito em favor da pt:cservação da íntimidade~ honra e imagem
dos acusados em processo administrativo ou judicial.

Ora. o objetivo pnncipal do dispositivo e estender
expressamente para as autoridades policiais e administrativas a tipificação de uma
conduta que ja ~ vedada para juizes e membros do Ministério Público. consoante
regulam as respecti\'as Leis Orgânicas. Veja-se:

Lei Complementar n' 35 79CLOMAN):

A argwnentaçlo não procede. uma vez que tais
autoridades já estão obrigadas a agir com zelo em tal sentido, pois que em 'UIS leio
orgánicas ja há preVISão de punição disciplinar caso não seja respeitado tal preceito.

Afirma, ainda, o e. Relator, que a tipificaçlo que se
pretende introduzir revela-se despicienda. devido a existência do delito de prevlriCIÇIo
- an. 319 do Código Penal - que incrimina a mesma conduta.

An. 36 - Evedado ao magistrado:

111 - manifestar. por qualquer m'éio de comUnIcação. opInIão sobre
processo pendente de julgamento. seu ou de outrem. ou juizo
depreciativo sobre despachos. votos ou sentenças. de órgios
judiciaIS. ressalvada a cmica nos autos e em obras técmcas ou no
exerclcio do mabristérío.

Não e assim contudo. De uma previslo Ileral. Iplicivel a
todo e qualquer funcionário público. destacam-se condutas especlflcll • a in.,rauraçi1t1
de znquéflto ou propo.w1llra de! açüo· portanto ligadas a detenninadas autoridades, das
quais. bem de se ver, é de se eXIgir maior reflexão quando decidem sobre atos de
repercussão inegável na vida dos CIdadãos.

LeI Complementar n' 75 93 CLOMPUj:

An. 236 - O membro do Ministério Público da União, em respeIto
it dignidade de suas funções e a da Justiça, deve observar as
nonnas que regem o seu exercício e especialmente:

Ademais, não há injuridicidade sustentável, lendo em
vista que o legislador simplesmente entendeu que as condutas especificldu nl a"nea
"j" - no que e acompanhada pelas condutas das alíneas "'" e "m" • deveriam ,1Cf

destacadas do crime geral de prevancação para Iranofonn.rem-se em abuso de
autoridade. com uma sanção maior inclusive.

A tipifiClÇlo da conduta descrita neste dispositivo como
cnme de abuso de aUlondade. mlil do que repreender odiosa conduta. servim para
COIbir a uulização da própria maquina estatal plra fin, que não são de interesse geral da
sociedade. Dessa tonna. • especificação da condula oupraindicada como crime. no
contexto dessa legislação que se propilc, revell o finne propósito do Estado brasileiro,
por meio de seus orgãos que detêm a inici.uva legislativa, de erradicar pmticas
abusivas e proceder a necessária distancíação entre o interesse publico - que visa ao
beneticio de toda a comumdade - e o interesse pessoal dos agentes públicos.

11 - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça
em razão do cargo ou função:

Tomondo como exemplo o Magistratura. há nonna
~xpressa vedando a revelação de assunto de caráter sigiloso. que o juíz venha a
conhecer em virTude de seu mister. Também no que tange ao Ministério Público, nota..
se claramente que este órgão desempenha imponante papel consutucional em prol da
sociedade. de forma que a própria Lei Orgànica que o rege estabelece principioo rigido~

de diSCiplina de seus membros.

~ão se trata. ponanto. de mnigar poderes desses
protiSSlonais. mas. adequar o uso de taIS poderes aos limites do que impõe o dever
funcJOnal de cada um. e\'ltando e COIbindo desmandos e arbitrariedades.

3. Acré~cimo da alínea ··mi
' ao artigo 4° da Lei 0 ....898/65.

2. Acréscimo da alínea "1" ao artigo 4° da Lei 0.4.898/65.

Este disposlll\'O t~m por objetivo punir o Magistrado. o
Membro do Minislerio Público. o Membro do Tribunal de Contas. a autoridade policial
ou a alltondade adminiStrativa. que mamfestar. por qualquer meío de comunicação~

opinião sobre investigação inquérito ou processo. ou revelar ou permitir que cheguem
ao conheCImento de terceIrOS fatos ou mfonnações de que tenha ciência em razio do
cargo e que violem o interesse público e o sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas.

A Inserção deste dísposítivo tem a pretensão de punir
como a;lUSO de autondade o tratamento mdigno a pessoa sob custodia de autoridade

policial ou permitir a exposição pública de acusado em processo cnminal ou
adminiS':rativo em detrimento da intímidade. da honra e da dlg01dade da pessoa
humana. .

O Relator do PL n' 2.961,97 sustenta que a pcmção de
autondade que ~:mna_ ou prom~\"a a exposição vexatona de acusado em processo
cnmmai ou admlD1srratlvo podena redundar em proibição de exerclcio protissional e
sonegação de informação ao cidadão. o que se revelaria nitidamente mconSt,mClVnal.
em face do direito aser informado dos acontecimentos que envolvem mteresse puj:llico

Argmoenta o e. Relator que, para alem de despicieodo, tal
dISpoSItl\·o esta viCiado de mconsntllcionalidade na medida que proíbe o que a Carta
Magn. consigna como direito da cidadania, qual seja, o direito de infonnação (artigo
5'. inciso XlV da CF). Defende que a publiCIdade dos atos processuaIS configura a
regra, cUJa exceção eo Sigilo nos casos em que a lei espeCifica. amparada no principio
da defesa da mtlmldade e mteresse socm!. entàtlzando que calar profissionais do direito
e agentes públicos proporcIOnaria prejuizo ao CIdadãO e vilipêndio ao direito de livre
manifestação.

05 que sustentam vicio de inconstitucionalidade na
proposta apresentada pelo Governo, fundam-se em que a redação dada ao texto no
panicular é generalizante. prOIbindo, inclUSIve. o que não se pode proibir. Segundo
argumentam. os orgãos de comumcação de massa. bem como todos os cidadãos. têm o

Ora. sustentar que a autoridade prOIbIda de expor o
acusado sob sua custódia avexame público estam impedida do exercer a sua profissão e
insólita e desproposnada. Resta e\'ldente a distinção entre exerCICIO. sob 05 ausplcI0S da
lei. de dever profissional, e abuso de autoridade em vlnude das prerrogauvas
protissionais. com con~qOente exposição de acusado a silUação \exalona.

Multiplicam-se os casos em que indiciados são acusados e
condenados previa e indevidamence pela imprensa comum com base em 0pI01õe::; de
autoridades publicas que acabam por causar danos IrreverSlvelS ao Cidadão sob sua
custódia. Para elucidar um exemplo, o do ex-MiniSlro da Saúde e medico, o Dr. Alcetur
Guerra, revela~se típico. Acusado de envolvimento ~m escandalosos superfaturamentos
no Ministério da Saúde, o então Ministro da Saúde viu-se obrigado a rebater acusações
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sérias e infundadas que lhe eram dirigidas pelos Jornais e revIStas da época. Provada a
inocência do médico e a improcedência das acusações, jamais o homem público
conseguIu livrar-se da imagem que lhe foi indevidamente Impingida. A gravidade do
fato e as conseqüências danosas foram tamanhas que o Dr. Alcenir Guerra. de posse'da
decisão que o inocentava, dispôs-se a escrever um livro. ainda no prelo. cUJo titulo e
"As relações do homem público com a lmpren.m ".

Outro exemplo que merece destaque nesse contexto é o de
uma escola de São Paulo. Conforme noticiado pela imprensa. alguns alunos de uma
escola paulistana teriam sido VItimas de abuso sexual dentro da própria escola e sob os
auspícios de sua Diretoria. As reportagens, foram tão veementes, os argumentos e fatos
descntas tão convincentes que toda a sociedade ficou escandalizada com o episódio. a
ponto de grande pane dos pais de alunos matriculados naquele estabelecimento de
ensino terem transferido seus filhos para outras escolas. além àe terem ocorrido
manifestações da população, inclusive com depredação das dependênCIas fisicas do
estabeleCimento particular de cosmo. As reponagens toram produzidas com base em
~ntre\'1StaS e depOlmemos das autondades policims que mvesng'ilvam as denunclas de
abuso sexual dos menores. Termmada Do fase de Investigação. constatou-s~ a
improceàência das denuncias e a inocênCia dos acusados. Entretanto. a mstitllição de
ensino paulistana não resistiu às conscqo.ências tragtcas do engano. Desta tbnna~

mesmo l!\Te de qualquer culpa no àmbito da JustIÇa. os donos da refenda escola de São
1)3ulo sorreram pre.lullOS tinancelros ~ morais deVIdo a condenação - previa e
mt'unàada - promOVida pela Imprensa e chancelada pela soclcdade cívll em geral.

Tais exemplos reforçam e tomam irrefutâvel a tese de que
n2.0 ~t: pode d~I:\3r de pUnir com uma sanção compattvel com a ,blfavidade das
l:on!'equenclas delas advindas. as ações deSCOlas neste tipo proposto pelo Projeto de Lei
'1" 2 Q61 47

.... .\dequ:u;ão monetária dos valores de indenização previstos no §2° do art.. 6°
da Lei n" -1.898/65: adequaçào da pena de multa à Lei n' 7.209/84: e Igravamento
da pena de detencão.

A proposta origmal do Governo visa a estabelecer valores
monetanos em reais para a mdemzaçào pre\'lsta no §2° do art. 6° da Lei n° 4,&9&165.

No Substitutivo apresentado pelo Relator, li prOPOSUl a
Jdoçào da lTIR na redação linal da leI. Relativameme ti adequação da pena de multa à
lei n° 7209184. suslenta o Relator que cabe reparo na redação dada ao §3', uma vez
que tOI omitido o tenno 'penal' relat1vo anatureza da sanção. No que diz respeito ao
a!:rravamento da pena de detenção não faz qualquer censura ao Projeto original.

De nossa pane. concordamos com o e. Relator.

5. Inclusão de obsen'ância 80 procedimento sumário para as aç~es decorrentes da
Lei n" -1.898165 e competência da JU5tiça Federal para julgamento de ato
praticado por autoridade federal.

A modificação proposta no Projeto de Lei n° 2.961197
tem o objetIvo de. em pnmeiro lugar, estabelecer procedimento mais àgil para os ações
decorrentes da Lei n' 4 898165 e, em segundo lugar, de explicitar a competencia da
Justiça Federal para processar e julgar crimes cuja origem sejam atos praticados por
autondade federal.

o Relator apresentou Substitutivo propondo alteração
~omente no que range ao s~gundo ponto. qual seja. a explicitação comida no parágrafo
untCO de que aIos praticados por autondades federais serão processados e julgados por
IUlze5 rederals

A fundamentaÇão do Substitutivo li a de que a proposta
lnsena no parabrrato umco padece de VICIO de Inconstitucionalidade. dado Lei Ordinária
nào pode alterar competência da Justiça Federal. arrolada no an. 109 da Constituição
Federal.

RegIstre-se que a previsão expressa da competencia da
JustIça Federal para julgamento de atos praticados por autoridades federais não
modifica a competencia constitucionalmente estabelecida para a Justiça Federal. Trata
se de mera expltcltação de situação jundtca consolidada em nosso ordenamento
juridico. tendo em vista que uma leitura mats atenta da Cana Magna de 1988 deixa
claro que os atos praticados por autoridades federaIS são de interesse da União (COnt
exceção das de falencia. trabalho, eleitoral e acidente de trabllho, expressamente
excluidasl. de modo que a competência repousa mesmo sobre a Justiça Federal,
conforme atesta o an. 109. I da CF/88.

A jurisprudência dos tribunais pàtrios atesta que a
competencia para processo e julgamemo de atos pratIcados por funciontirios e
auroridades federais li da justiça Federal, tendo em vista a patente presença do interesse
da União em reprimir condutas abusivas que representem prejuizos aos serviços
públicos prestados. Dessa forma, o dispositivo do Projeto de Lei n' 2.961197 tem por
intuito tomar expressa, na lei, situação jà consagrada na jurisprudência dos nOll50S
tnbunais. conforme demonstra o aresto seguinte:

"PROCESSUAL PENAL. FUNooNÁ.RIO PÚBUCO FEDERAL. ABUSO DE

AUTORIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
('ompele à JU.'illça Federal processar e julgar crime praticado porfuncionário
pública federal no e.tf!rcíCIO de suas atrtbUlções!unclOnOls.
Conflito de competência conheCido. Competência da Justiça Federal. "(CC
20.779 RO. ReI. Mmlstro Vicente Mal. STJ. DJ 22 02 991

S. Privilégio de (oro em razio do exercicio de função pública na ação de que
trata a Lei o' 8.429192.

o Substitutivo do Relator propõe a supressão também do
dispositivo que altera o §5' do ano J7 da referida Lei, que tem Oescopo de reconhecer
foro privilegiado para autoridades que estejam sendo processadas em virtude do
exercicio de função pública.

Como justificativa do Substitutivo apresentado, sustenta o
Relator que não se pode admitir alteração da competência fixada na Constituição
Federal, via legislação ordinària. Argumenta que o intuito processual da Lei n' 8.429192
li o mesmo da LeI n' 4.717/65 - que regula a Admimsrração Pública e a Lei n' 7.347/85
- que disciplina a ação civil pública. nas quais não hà previsão de privilégio de foro.

Não se pode admitir a competencia funcional dos juizos
de primeira insmncia para julgar autoridades processadas em vinude do exercicio de
funções públicas. Tal consisttria em subvener todo o sistema juridico nacional de
repartição de competencias. Deveras, a Lei n' 8.429/92. incrustada no ordenamento
juridico brasileirO. hà de ser entendida no contexto das regras constitucionais de
competênCIa hlerarquica. A não ser assim, tanibém a ação de improbidade previ5la na
menCIOnada lei. contra o Presidente da República. que não encontra expressa previsio
no texto do art. 102 da Constituição Federal, poderia ser aforada perante o juiz de
primeiro grau de jurisdição que. por sua vez. seria competente JllIra impor·lhe a sanção
de perda do cargo. O absurdo é tão JllIlmar que nem mereceria outras considerações.

Convém anotar que tal prerrogativa de foro é assegurada
não em razão de qualquer suspeição contra o juiz de primeiro grau,' mas,
fundamentalmente. em decorrência do significado da decisão no qWldro politico
institucional. Pretende-se não sÓ eVItar a utilização politica do processo, como também
assegumr a absoluta isenção no julgamento de questões que possam afetar o pleno
exercicio das funções publicas.

A simples possibilidade de suspensão de direitos poUticos
ou de perda da função pública seriam suficiemes para demonstrar que a ação de que
trata a Lei n' 8.429/92 deve ser aforada perante juizes competentes para o processo e
julgamemo dessas autoridades em matéria penal. De observar que, enquanto na esfera
penal são raras as penas que implicam a perda da função ou a restrição temporária de
direitos (Código Penal. ano 47, I, e 92. 1\. "'" "ação cl\lI" de que trata a Lei n' 8.429192,
todas as condenações implic=., suspensão de direitos politicos por atê 10 anos, alem da
perda da função pública (CF, art. 12).

Essa colocação serve pelo menos pma alertar sobte a
necessidade de que não se torne pacifica a competência dos juízes de primeira instância
para processar e julgar, com base na Lei n' 8.429192. as autoridades que estão
submetidas. em matéria penal, à cnmpetência origintiria de cortes superiores ou até
mesmo do Supremo Tribunal Federal.

É evidente. pois, que a sentença condenatória proferida
nessa peculiar "ação cl\il" é dotada de efeilos que. em alguns aspectos, supemn
aqueles atribuidos à sentença penal condenatória Ê ceno. pois. que a condeuaçio
proferida na ação ciVIl de que trata o ano 37. § 4°. da ConstituIção. poderá conter,
também. efeitos mais gravosos para o equilibrio juridicD-lnslÍtucional do que eventual
sentença condenatoria de caráter penal.

Não e preciso dizer. também, que muitos dos i1icitos
descrito,. na Lei de Improbidade configuram. igualmente, ilicitos penais. que podem dar
ensejo ti perda do cargo ou da função pública. como efeito da condenação, como fica
evidenciado pelo SImples confronto entre o elenco de "atos de improbidade", con'51ante
do ano 9' da Lei n' 8.429.'92. com os delitos conlla a Administração pmicados \lOr

funcionário publico (Código Penal. ano 312 e segulOtes. especialmente os crimes de
peculato, ano 312, concussão. art. 316. corrupção passiva. an. 317, prevarlçação, an.
3J9. e advocacia administrativa. ano 321).

Tal coincidência ressalta a possibilidade de
incongruências entre as decisões na esfera criminal e na "açio civil"~ com sériu
conseqüêncios para todo o sistema juridico. Com efeito será que alguOm, em ~

consciencia, consideraria razotivel que. em um sistema eonstitucional que consagra a .
prerrogativa de foro. um ministro de Estado. um parlamentar, ou até mesmo o
presidente do Supremo Tnbunal Federal pudesse ter os seus direitos suspensos e
decretada a perda de seu cargo por decisio de um juiz de primeiro grau? Se essa
indagação provoca dificuldades, como admitir a proliferaçlo de "ações civis de
improbidade" contra autoridades submetidas à competência originiria de cnrte5
superiores. perante juizes de primeiro grnu?
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o Supremo Tribunal Federal já teve o ensejo de e~aminar

esta questão no conflito de Atnbuiçàes n° 35, no qual o eminente ministro Francim:o
Rezek. ao conhecer e prover o conflito. salientou. com o simples exemplo, o absurdo
que constItuiria a ,decisão de JUIZ de pnrnelra instância apreciando a conduta e a
idoneidade de detenninada pessoa para o exercicio do cargo de ministro da Fazenda.
Ponderou a este respeito o ,lustre magi!;itrado que:

"Figuro a situação seguinte: amanhã (J Curador de [nlere.tr,Tes Difwo.'l. no Rio
de Janeiro, dtrw.e-se a uma da,'i Vuras CíveIs da Capllal. com toda u forma
exterior de quem pede a prestação fUrl.vdiclcJnal, e requer ao jui:. que, em nome
do hem (,'f)lt!lJvn, I!.wnefe I) ln/m,Vlro da Fa:cnda t! de.'ufl,ne em seu lugar outro
cidadão, czgo luminoso currículo Viria anexo.'/ rRT 650 20l).

ASSim. contonne lembrado pelo eminenre ministro, no
aCima mencionado Conflito de Atnbutções. dentro do quadro normativo constitucional
brasileiro. e tendo em vista os graves efeitos da decisão para o equilíbrio politic~
insurucíonal. afig:u~~se dificiL senào l~posslvel. sustentar que as autoridades que
gozam de prerrogativa de foro. nos cnmes comuns e de responsabilidade. possam
perder o cargo e ter os seus dtrettos politicos suspensos em decorrência de senten~a

condenatona proferida por Juiz de pnrnelTD grau. mesmo fora do contexto especifico do
direno penal.

Tambem na receme Reclamação n' 1110-1.99. o
Supremo Tribunal Federal. por meIO do despacho do MiniSlro Marco Aurélio.
suspendeu a eficáCia de Portana do Ministério Público Federal. entendendo que a
competêncIa para apuração. processo e Julgamemo de autoridade federal que 1!oze de
prerrogativa de foro no âmbito penal edo mesmo JUIZO especial: -

"(Jra. 110 /11n /111.\(:f1do . d gima flí!l1ül bú til! 'Jff!mar~,w para U i;JrC1J}1:minclU
dI!, iJ. Juta da !Icll(Jç'ii(J. (J (irup() ( )1-: \'Ir sendo cilflgldo flor passoa natural hOJe
ocupante de cadetra no SlJnad" da República. () fato J de molde u atrair,
(.'on!(Jrme precedentcs /.."((adfJ.'· na inICiai {'Habeas ('orpus n'" ./2.108. Relator
.\'!Jm.'Ilrn EVilndro f-ms. ReVIsta {nmestral de Junrprudênc/(j 33 -91 e Inquértto
/lV 1.504. IMator .IImmrn (·eiso de Mello. DiárIO da Justiça de I~ deJunho de
19991. u c:ompclrJnclU desta ('/lrle para o Inquérito, pouco lmprmando haja sido
rntuludo de CIVIl PÚhliCo. S(}brepôe~.'ili! ao aspecto Jhrmul a reahdwJe. () {ema de
jundo, (J ol1jeuvo I.:o/Tmado. ..

Em verdade. a anahse das conseqüências da eventual
condenação de um ocupante de funções ministenais. de funções parlamentares ou de
funções judicantes. numa "ação ciVIl de improbidade" somente serve para ressaltar que,
como ja assmalado. se esra diante de uma medidajudic.al de forte contetido penal.

Se os delitos de que trata a Lei n' 8429192 são,
efetivamente. "crimes de responsabilidade", então e impenoso o reconheCImento da
competência do Supremo Tribunal Federal toda vez que se tratar de ação movida contra
mmistros de Estado ou contra integrantes de tribunais superiores (CF. art. 102, I. "c").

É bem verdade que a qualificação dos delitos previstos na
Lei n' 8.429192 coloca o interprete aparentemente em face de uma "lacuna oculta", na
qual. como se sabe, o texto legal reclama uma restrição que decorre do próprio sistema
ou de principios que lhe são imanentes. Nesse caso, ter"5e~ja de reconhecer que
as nonnas da mencionada lei não seriam aplicáveis âs autoridades submetidas a
procedimento constitucional especial. nas hipóteses de ser~lhes imputada a prática de
crime de responsabilidade.

Se, ao contráno. se reconhece que se cuida de uma "ação
civil" de: fones caractensncas penaís. tambem nào eXlste outra solução denrro ·do
sistema senão aquela que considera que serão competentes. por força de compreensiõ,
para processar e julgar a ação, os tribunais que detem a compelencia originária pa'1' o
processo-crime contra a autoridade situada no polo pasSIVO da ação de Improbidade. "

Descabe argumentar que essa construção poderia não ser
aceita. porquanto a regra que baliza o estatuto Juridico-consmucional brasileiro ea da
ine'~enslblljdade da competência do Supremo Tribunal Federal.

Cabe observar. entretanto. que a jurisprudência da corte
indica que esse entendImento compona temperamentos. uma vez que e o próprio
Supremo Tribunal que admIte a posstbllidade de extensão ou ampliação de sua
competência expressa quando esta resulte imphcita no propno sistema constitueional.

É o que deixou assente o Supremo Tribunal Federal, em
precedente da relatoria do eminente e saudoso ministro Luiz GallottL Verbis:

"Crtmt! contra a honra em que é querelame um desembargador. Exceção da
\·trdade. Se () Supremo Tribunal é () competente para Julgar (J.'i crtme.t de um
desembargador. (I. W!, num processo por este provocado, ti opo..fta exceptio
veritatis em qut! ."te lhe imputa a prdtica de um crime. s6 aquel~ tribunal,
c:ompetente para Julgar o crime, poderá .1ulf!ar (l exceção. por.': acolher csta é
dar pela e."CI."ttência daquele. Nu caso, a lei orgmária (art. 85 do Código de
Proces.'iO _Pena/) só tornou t!:cplfcita uma compeléncia que na própria

Consliluição se compreende cOn.Wtuciona/ e, em regra inamp/iável por lei
ordmária, ressalvados apenas fl.'i CWJos em que aquela competência resulta
implícita no própria sr:uema da ConstitUição. Por I.'~so. somente quanda na
exceção de verdade !ie Impute crime ao querelante, .~erá cnmp«tent~ o Supremo
Tr/buMI Federal (DENn" 103. julgada em S.9.5lJ.

Impõe-se, assim. reconhecer a incompetencia absoluta dos
juizes de primeiro grau para julgar ação de improbidade em relaçlo a ministros de
Estado e membros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da Unilo, bem como
dos Parlamentares rederais sendo o Supremo Tribunal Federal detentor de compet!ncia
para processar ejulgar as referidas ações.

Em conclusio. as alre~ões proposta.s no Substitutivo do
e. Relator do PL n' 1.961197 devem ser rejeitadas no âmbito desta Comissão de
Constituição e justiça e Redação, tendo em vista a constitucionalidade dos dispositivos
da proposta original contida no PL n' 2.961197 e a improcedencia das objeções feitas, .
contorme exaustivamente demonstrado no voto proferido. No meu entender, os
disposirivos do ProjOlo de Lei n' 2.961197 devem ser aprovados por esta Comissão tal
qual constam da proposta original. É o meu voto.

Sala da Comisslo. em 30 de agosto de 1999.

(c.... , é' ."..', ..
lJepurkttt>bsm~r Serrailió .

/

PROJETO DE LEI
N2 2.994-C, DE 1997

(Do Sr. Jair ilolsonaro)

Proíbe, pelo prazo de cinco anos. a exportação de madeira não banlIIiciãd8
oriunda de floresta nativa.

(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DA
AMAZONIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11) ,

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 -.Na Comisaão de Economia, Indústria e Comércio:

• termo da recebimento de emendas
• parecerao RellÍtor .
• parecer da Comisaão

11I Na Comissão da Amaz6nia e de Desenvolvimento Regional:

• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• parecer da Comissão

IV Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• parecer da Comisaão

o CONGRESSO NACIONAL. OeCRETA:

Art. 1· Fica prOSbidL pelO~ de cinco anos ae:wat da dei: de
~o_lei.a~de_nio~on"""'_-,

P~llnico.e.--__.~oo__Loi.
a"'....llIfro"'mii"'lOÇAoIÇáoCle_emvigaS,~_._. _

AR. 2' Esta Iai ...... em vigor......da ... P<JllIicaç60.
AR. 3"~"diIpcIiç6aO__.

- JuadllcaçIo
"'_~IlO .aindahOja•• orir'IáO&l-da

tIlMIairas ln>pfCIis_o-.:adO~s-n~-.-cami_ para o aogotIlIlOl1lO. -
,.,__*.1lIlimogw1da,...",. .. -nln:lQielllclO

-.As oml<taOOirUmaelcnaI_raano.~

aquaIu HOiaaas na China._. CcriiL já c:omaçoram a rranstarir ...~
para a regito.
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$aIle-se"""._a "'""'""" malaia WTK. jã """"'"'" 1.2_de_ as margotlSaono czau-;. noAmazlx1u. Há P<l1O monos lr6s~
_can_jã_8m_.~_queWnl-aquimóo

_naregilo.
A~ de madeira naAmazónia bruiloita é ccnduzidII hOjedefcnna____ preaatt>ni Esluao_00F\SlCIO M\lndOaI '*" a _1llOIft_.00_dOmiNrtta de 0Xl>iCl<lIc;i0 ftotmtat e<aliCado na rNão. a cada __

lUaS 21 cem valor c:>Il*ClOl ÃGdes1Niaas ••no~,se __~Cla

_p<ima~OPals "'-,~__ cllr1llOI'''
__eperomnal\lllU6niaaccnouznm suas _Clt>fcnntl-.
IIIYO aIgtonas experiénaas-. •

cem o _ ingrlIUO dO copItaIlnlemacionaI-.clo i MOflknl:Io
_",,~ ..pnpearvas_.~._ÃO_A
~ine::Ioad<laOedOgavemopar;l~alllivlda<leal_ a~_

d'~O preoa-'-aoo<aoa pelas0l1lI0As--suas regi6es 00 origom
_ UlllI devatlaç:io sem~ ao lIoIala anlOlZlXiCL

.. . 0_ podoQ__na~ hoje vivida pela Gui-.-.Lá.~
dllOlas quínlupjjcou nos &lIlim<lI cinco ....~ o ratemo _ ao _",'l1ll5 niOchogOu.i...__...._Clt>__ lJmaciflwi~. """'o·
_de..... Úl1ÍOI__ qulllIWIlIformou........da~...

....--._30_ded6llNs"'""~EmcincD_oagrupoaaai*lc:oa .._~de11."__deGUInL Pera__=..:c::.=.=.::::. :::...~.~ ..~~~.
Ollraoil_"_.r~,*,,_o'~_

____...... - NIo..~~_padenlooagrupoa
_illlmaCOllais ..--..dIIpidIrn_...................~
~i:roo""''' go<ações _ .-.O Pais _ do tempO ereanos '*"
eIIbor'ar ..... IegiSIação_._ ..... IilIcalizaç6o-. _elelllJ!l1lir
a txIr8ÇIo cem Pla'le!aOL ptcdUlivt • _Wll. Cremos que o ptirneft> ___é..,., rnomona ao onoo anos na lOCpO<laÇ:iio ele..-. _

COMISSÃO DE ECONOMIA, J~DÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.99<U17

Nos termos do art. 119. c:lput. I. do Regimento Intimo da

ClImara dos Oeputados. O Sr. Presideme determinou a abe1tura • •

divulgaçio na Ordem do 0"' das ComiUOes • de p= paraa~' .

de emendas. a partir de 12JGf97. por cinco sessões. Esgotado o ptlIZO. nIlo 

leram recebioas emendas ao projeto.

sala da Comissao, em 20 de junno de 1997

COMISSÃO oe ECONOMIA. 1N0ÚS7RIA e COMERCIO

,- RELATÓRIO

o c::JJeto em oa1r\él fixa a crocblçio por c:nQ anos. êii contar ca .data OI:
PUDlação aa ler. a exoor.3:ç.io ae maC2em! não :enefic:aca. onunca ce lIorntal
nauvu. O bene'fi::amemo é emenoJdo no textO CQmO ti ulns1ormacio ee toros. em
wgas. ~:ilncnões. tabuas. lAml"as e outras~s eeonÔn1Icas. .

O ar;umemo QUe Sustenta a prl)pClIIÇ!o e c de que estio se HQOtaIldo.a
rHeMlS cu ~o<oms trococalll co sUOUte llS1itico. SOD:IInOQ. emio. para a~
amu6na. como a última gt3no. ruenra de rnaden _ do Clanelll. a _
COltnelo cos rtSMCl1VOS rectIl3OS. RtlgISua alllOa que là esta occm!nOO aua~ .
:I1TÕ temrono naocnar de reoresem.acàes cas emméus aa C::lrla. toAalasla .'~
-::ue !XCtol'3m maa!lras 1roolCal5 ~ etta~le exemeto oe emorua maiala cue li ...
orr.:raao ~.2 munão ae heaares as marg.ns co no Caruan. r:o Amazonas.

Sustenta a JUsttficaçáo ao pro,etO Que Q exmo:ac;ão ai: maaa" t
c:>no",",a "" terma preoalOna na _ ora_o conlcrme recanto _ feiIo
Ce!C funao Muncoaloara a Natureza. nio tenoo o Pais. O'JU'OSSM'l. QemonstTaOO ama'
C3~=aae oarcs cet.rrrunar Que as empresas ln5tataaas na reclão eXDtOrem li maoewa
:e fol"l'T'.a ecolOgicamente su!l'tet1Ulvel. ~

Po:-estas razões. o 31JtOr ao Df'01etO Dr'ODÕe 2 $USDMIÚO ce exoortaÇio OI
~.aoe11'Zlonr.a ceIO o:az: De cnco anos. tal Qual fOI fene ::leIa GtJ~nl. =ntorme exemceo
:::aao oaluSllficaçác

'11. VOTO DO RELATOR

Quanlo ao méllIo da prcpooíçIo. QUe .- • Comisdo ele e.:cr-.
IllllIlalM • CcxnotcIo deliberar.~ que o PnljoIo de l.8i ti" 2.II4IW__
__ no lIlIIido ele _ .... lXUO mirimo de tempo. _ do qIa.IllIja
~ de Ca) r8ClJl)elW o eQUilibno _ • _ ~ • a 1lRldUÇIa.
_.~ele __ Cb)~O_Íii.il>~~i~'!!i!.I!I-pIlma•. -

•~ da prcdlJ1CS com i_ _ da b....1Ic:iamenlo a de
........-- dO .-. e C fazar com ~ut a 1Icxesta _ venhli • i1lp(tld_
l*lI de .... rec:tnOS vegelM __ face i 8XllIortÇio predllI6na de eIcU
-ma-deIOldenaOO!laS ieHIvas_. . .'

Da falo. • _ição ._ transforma "'" prDjOlO da lei alguns
diIposniVos (ilans I .. li) da ROIOlUçio ".1n. tII1 vigõncia. de 3 de OUlUblO de 1989. dO
Conselllo Naoonal cc Camereto Extenor (CONCEXl. com ,dinncas oreoeucaçi\t$.
JIJt9atnOS. como carece ter S100 a 10éta 00 aUlQr aa prooosção. cue esta transtonna;:io
VIKlna a ser sufiàeme Dai'1l Que c mandamento legat OOSSI. vir 2. OfOQUZlr com rrws
eficiinoa e etic20a .s OlSOOSçõeS c:a ResolUÇão.

Peta exoost~. votamos ceJa. aprovação CIO Pl'Ofeto aR ~al n· 2.994197 nos
seus =t'OtX10$ termOS. .

Sal! aa C~jmssão,

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia. Indilstrta e Comércio. em i1llll1iio

Oll1inária realiZada hoje. APROVOU. unanimemente. o Proj~o de Lei n°

2.9lW97.. nos lemos do parecer do Relator: Deputado João Fassarell".

estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina· Presideme, Nauto de Como e Jose Carlos

l.acerOa • VICe-Presidentes. Antonio Sall1mann, Cllndinho Mattos. Enivaldo

Ribeiro. Francisco HOI'Ul. HerculanO AAghinetti. Israel Pinheiro. Joio Ribeiro.

LinlÍ-Nelt&, MarIÍllGulmal'lleer 0dacír KIe;n.·PauIÍJ Sauer-, pa~RHai;~~'

JoIlnsson. Dilso Speralico e JOio P.iZzolatll.

sala da Comissão.em~.8'bro de 1997

/ pkic;.
Oeoutado RUBEM MEDINA

p~~eme

-COMISSAO DAAMAZONIA E bE DESENVOI.VlMENTO REGIONAl.
50" I.EGlSl.ATURA· 3° SESSÃO I.EGISl.ATlVk

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE L.EI N° 2.9.94-AJ97

Nos termos do art. 119. c.put. I. do Regimento Imerno da Cl\mara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura ·'e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 08110/97. por
Cinco seuoes. Esg018dO o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

sala da Comissão. em 15 oe outubro de 1997.

Térc~ilar
Secretário

COMISSÃO DA AMAZ6NIA E DE DESENYOLyIMEl\lTO REGIONAL

1- RELATÓlUO

o !'roJeto de Lei em epipafe propõe a proibiçio da cxponaçIo de
madeira nio beneiiciada. onUllda de florestas nauvas. por um pruo de 5 (ciDeel anos.
coaf!JCIDC estabelece seu an. 1°. O puigrzfo Unico deste mesmo anilO- define
bencSicwntIlto como a mIlSionnaçio de toros em \igas. pranchôe>. t3buas..1iminas e

0UllU formu ecooórmcas.
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Em s.. justificaçio, o auIDr argumenta que a exploração

modeircm na Amazõnia tem sido CondUZIda de forma absoluwnent. predatória, com

padu de ué 50% da matéria-prima ap:oveitável • que o govemo tem demomlrado

COOlprovada incapllCida<l pua controlar a atividade • pua obrijlf as empresas que
<J!lCIUl .. AJDazi\aia a ccmduzirem suas atividades de fotlIUl sustemiveL Esta situIçio,

aIiIda ao m-Ciço ingmso de capital, na Amazônia, promovido pelas empresas que
_Iam o mercado imcrnacional desse recurso. especialmente as sediadas na China.
Mllim;e Coma, promete uma devutIção sem~ na regijo.

A proposiçio foi apreciada pela Comissfo de Ecooomia, Indústna

• ComCtcJo. oode recebeu perecer favotá""l do relator, Deputado Joio Fusarela. • fOI
aprllYIda pocUDlDimidade. Em seu teWório, o telafm afinDa que a proposição estabelece
lIIl1 tempo DeCeSSirio pua o atendimentO dos objetivos propostOS, • que, de fato, o Projelll

apetIU umsfonDa mn Lei aJllUDS dispositivos (itens I • rI) da Resolução n' 177, em
viFncia desde 3 de 0UlUbr0 de 1989, do CoDSelho Nacional do Comêrcio ExleriOl
(CONCEX), com idênticas preocupeçlies. Considera. o relator. que esta transfOflllaÇio

de". ser suficieme pua que o mandamento leB"i alcance, com maior eficicia. as

disposições da Resolução.

Ê o relatório.

n· VOTO DO RELATOR

Os argumentoS desenvolvidos pelo amor do Projelll nio deixam

qualqllel' dúvída-de.que uma medida urgente precisa.ser adotada pua-quc..se.dcteDlJa.o.
processo avusaiadOt de de:muiçio de nossas florestas tropicais, que se lIlUDCÍ& pua muito

breve. Há mWlO a lmprensa e as orgornzaçôes não governamentais vêm denunctando a
COOlpra de tetraS e a aplicaçio de capitais por madeireiras asiálicas em tetritório

brasileiro. llWS especiiicameme, em temtôno amazônico. Também alenam para a
ameaça qui este movimento pode significar, considetlldo o rastro de destruição que essas

eIllI:RSlIS tem deixado nas floteSllS troplcais do sudeste asiànco. as quais conseguiram
~uzir ao esgoWnellW. Por outro lado. há mwlO se conhece a mcapacidade operacional
dos Institutos naciOlWs respollSávelS pelo iicenclamenlo e fiscalização da aDVJdade

madeireua. advinda da 1D!Uficiêncla de recunos malCriais e bumanos. A SItuaÇão, aSsim
caracten:rada.ieva-nos a crer na mcontem oportunidade do Projeto ora analisado.

Em sua Justificação. o autor rela1a experiência vivida pela GuiaDa.

que. quando em simaçio semcibaote. decretou moratória de três anos na exploração de
seus recunos floreStais. at.ê que uma sólida política para o setor possa eslIr estabelecida.
O Pais, embcn tenha tido a produção de toras quinruplicada. DOS últimos cinco lIDOS, Dio

oilceI'e, em 1995, sequer um rnilbio de dólares, enquanto uma única empn:sa asiãIics que
beneficiou as árvom da Guiana, mwfonnando-as em compensado, e cio apelIIS en:
toras, apropriou-se de 30 milbôes de dólm:s com exportaÇÕeS. Da mesma forma como no

Bruil, os grupos a.sWicos tomaram-se. em muito pouco tempo, proprieW:ios de 17,4%

das florestas da Guiana.

Inspirado DeSSll medida corajosa e enfática em defesa do

patnmàmo naCIonal. o ProjetO de LeI n' :.994197, ao ~opor a ~oratól1a de cinco anos
para a exporw;ão de madeira nallva não beoeficlaaa. Impeae a connnwdade e o

crescimento da dilapidação de nossos recursos florestaIS, protege o tnalor bI:oco de

biodiversidade do pianeta, assim como incentiva o beneficiamento do recurso extmdo.
em território bruileiro, o que propicia acriaçio de postoS de trabaIbo, contribuindo pata o

desenvolvimento econômico regional e nacional.

A eficicia da moratória. no eDtanto, depeoder.á de um
lnVe5tunenra Ct>ntUlJdenle do govemo Da 3fea de licenCIamento e fiscalização da atividade

nwieireira llO Pais. Do cootnirio, apenas veremos adiada a destruição de recllI305 tio

caros a nós brasileiros e a toda bumanilbde.

Pelas razões expostas, somos pelaaprovação do ~jelO de Lei n'

:.994. de 1997

11I • PARECER DA COMISSAO

A Comissão da Amazõnla e ae OesenvolVlmonto Regional. em
reunítjo ordinár'.. realizada hOje. aprovou. unanimemente. :) Projete ce Lei nO
2.9!J4.A197. nos termos do parecer do Relator. Deputado Geraldo Pastana.

Estiveram presentes os Senhores Deputaoos:

Paulo Rocha - Presid<!nte. Socorro Gomos e Antônio Joaquim.
VICe-Presidentes. ~uiz Fernando. LUCiano liDa. Sarney Filho. Ant6nio FeííAo. Valdenor
GUlld.s. Elcíone Barbalho. Luis Barbosa. Ellon Rohnelt. José Pimentel. Gilney Viana. ;
Asdrúbal Bentes. FranClsco Rodngues. Fátima Pelae•. AnlValdo Vale. Mário Manin•..
Salomão Cruz. Euripedes Miranoa. Moisés Bennesby e HiláriO Coimbra.

5al3 da ComISsão. em ~ eae novemcro de 1998.

~
I

i • I
~ r /==1..- \~~

_ Qeputako PAULo ROCHA /

PreSidente

Der"", no. tmnoc d<> PlrilTOfo ÍllÚCO do lIt. lOS do 1UCl), ,
dulrqUlnmenro da< ,~ pt'OpOSlç<>s: n', S!l519!
1736195, I~Sf.'5. ZOO4J!l5, 2136t95, ZZISfi6. ZZ28.96. Z30DnC
2514196, 21lO8!.T1, 2m197. '1994197, 799S197, 3277m, 35Z81J"
4SOôI!1S~45G2f.'á,4SSSl;S;'PDC 355B3,SJ"l/%. Publique-
It:. '\ '.

Em031 0318.9 ~

REQUERIMENTO
(Do Sr. JAIR BOLSONARO)

Requer o desarquivamento de proições.

Senhor Presidente: .

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Cãrnara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos
projetos ae lei, projetos de decretos legislativos e projetos de emenda a
constimição relacionados, que são de minha autoria:

PL n' 0895. de 1991; PL n° 1.736, de 1996; PL n° 1955, de 1996:
PL 2.004, de 1996; PL n' 2.136, de 1996; PL 2.215, de 1996, PL n° 2.228,
de 1996; PL n° 2.300, de 1996; PL 2.514, de 1996; PL n° 2.808, de 1997;
PL n° 2.925, de 1997; PL n° 2.994, de 1997; PL n° 2.995, de 1997; PL n°
3.277, de 1997: PL n° 3.528, de 1997; PL n° 4.506, de 1998; PL nO 4.562,
de 1998; PL nO 4.585, de 1998; PDL n° 365, de 1993; e PEC n° 301, de
1996.

Sala das Sessões, emI de março de 1999.

~'5&~m-BULSO ARO
Deputado Federal - PPBIRJ

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.994-8197

Nos termos do Art. 119, caput. I, do Regimento
Interno da Càmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no paríodo de 31f05199 a
00J00I99~Frnd6 o lmJzO, m!c"'llrBm recebidas emendas'. . "

----...........-
Deputado Gera/dÓ~;'a

Relator
.,-;,

Sala da Comissão. em .de ' de 1997. ...missão, em 09 de junho de 1999.

~u~~
Aurenillon ArJ~n'a (Almeida

secretáriJ" J
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I - Relatório

O nobre Deputado Jair Bolsonaro propõe. mediante o Projeto em
epigrafe, a proibição. pelo prazo de cinco anos contados da data de
entrada em vigor da futura lei, da exportaçáO de madeira não
beneficiada oriunda de floresta nativa.

Na sua justificativa obae%va que a fIorelJta llIIlU6nica é a llltima grande
reserva de madeira tropical do mundo. Com o esgotamento das florestas
tropicais do sudeste aslático, as empresas que operam no mercado
internacional começaram a transferir suas operações para o Braail,
comprancttJ empresas nacionais e terraa na Amuõnia e prometendo
explbmr a floresta em uma escala nunca antes vista na regiiD.

Considerando, por um lado, a incapecidade até aqui demonstrada pelo
pais para controlar a exploração madeireira predatória na AmuOnla e,
por outro, o padrão predatório da exploração florestal oMervado no
sudeste aslático. a chegada dessas empresas representa uma séria e
real ameaça à integridade ecológica da floresta amaz6nica e ao
desenvolvimento suarentàvel do norte do plÚs. Essa ameaça recomenda,
no entender do ilustre autor, uma moratória de cinco anos na
exportação de madeira nativa não beneficiada, à semelhança do que foi
feito na Guiana, para que o pala tenha tempo de preparar uma
legisIação adequada e de se capacitar para um monitoramento e
controle efetivo da exploração florestal.

Distribuido, inicialmente, ã Comiaaão de Economia, Indlistria e
Comércio, o projeto foi, naquela Comiasão, aprovado por unanimidade.

Aberto o devido prazo regimental não foram apresentadas emendas.

É o Relatório.

U-Voto do Relator

A área desmatada na Amazônia, em 1998, voltou a creecer em relação a
1997. No liltimo levantamento feito pelo Instituto Nacional de PelIquisas
Espaciais - lNPE, o total desmatado em 1998 foi de 16.838 quil6metros
quadrados, volume 27"Á> superior ao registrado em 1997. No periodo de
1978 a 1997 a Amazônia perdeu cerca de 532 'mil quilômetros
quadrados de cobertura vegetal, o equivalente a 15% do total de floresta
nativa da região. Estes nlimeros, porém, não consideram as áreas
submetidas a exploração seletiva predatória, que causam danos severos
à floresra, esgotam as madeiras mais nobres e .aumentam a
susceptibilidade da vegetação à ação do fogo, elevando muito o risco de
megaincéndios. A metodologia adotada pelo lNPE não detecta também o
desmatamento provocado por pequenos assentamentos de colollÍ2aÇão e
as áreas que envolvem o Estado do Amapà e parte do Estado de
Roraima. Especialistas afirmam que, se forem consideradu esaaa
atividades, a área alterada na Amazônia é no m:inímo 15% maior.

Para avaliar o impacto da exploração seletiva de madeira, o INPE
concluiu um estudo inédito, cobrindo um período de Ia anos, numa
área de 340 mil quilômetros quadrados, locaIi2ada em uma região onde
estão concentrados cerca de 80% do desmatamento da floresta, o
chamado arco do desmatamento, usando imagens do satélite Landaat.
Nesras imagens, a área total afetada pelo corte seletivo é de 61,2 mil
quilõmetros quadrados. O estudo mostra ainda que 18% das áreas
exploradas por madeireiras foram convertidas converticlaa em
pastagens, a maioria delas de forma ilegal.

Esses dados demonstram que o pais, a despeito das politicas
anunciadas e ações empreendidas na amazãnia, ainda está. longe de
poder controlar de forma minimamente satisfatória a exploração
madeireira predatória na região. Diante desse quadro, não poderíamos
nos manifestar senão pela aprovação do Projeto d. Lei nO 20994, de
1997

SaiadaComissão,e~e ~j~~'d 1 9.

~.o
Deputado Luciano . tto .

Relator

UI- PARECER DA.cOMISSÃo

Laura carMVo. Moacir Michelatto. Maria Abadia. Duilio Pisaneschi
..Fer:nando Coruja.

Sala da Comissão. em 28 de outubro de 1999.
,.

Dej:~~.wi~l4LTAZAR
da Presidência

PROJETO DE LEI
No!! 3.066-F, DE 1997

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI NO 3.066-0, DE 1997, que
0dispõe sobre a Carreira da Apoio TécnicO-Administrallvo'do Ministério Público d.
UniAo - MPU, fixa as valores de sua remuneração e dá outras providêoci.so

; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, da Administração e serviço Público, pela
aprovação (relator. Dep. Luciano Castro); da Comissão de Firianças e Tributação,
pela lldequaçio financeira e orçamentária (relator. Dep. Cu'stódlo Maltas), e da
Comissão de Conslltuição e Justiça e de Redação, pela' constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (relator. Dep. Vicente Arruda).

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - (ART. 54)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Emenda do Senado ao Projeto de Lei nO 3.066-E/97

III - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

V- Na Comissão de Constituição e Justiça e de RedaçãO:
parecer do Relator

- parecer da Comissão

A1:t. .:." A C.x::aira de Apoio T4cnico-Adsai.n:i.sb:&t:.i.vo

do Mi.:liostiu:i:: 'l?~li..::':: ,la União, criada pal.a. Le:i. n" 8 ....28, de

29 ela maia de 1992, requlAltlentada pela Lei n I) e. 628, de 19 de

feverei.ro de .1993, ti alta.rada peJ.a Lei nO B.972~ d8. 29 de

c!azlllmbro da 1994 I pase. a ser regida p4lIlaa diapoai.çl5ea de.ta

La;'.

Art. Zo A carJ:ei;ra de que trata o utigo ant:er~o:r;'

vi.. p:over .:.. ':;:3crataria dI.> UinistáX'io Público da União,

Hini",urio i:'~l.i.:lc ~~'<láaral.~ l!inisttírio Püblico do !rrahalho,

Ministério Público Militar a Ministério Público do Distrito

radaraJ. o Terri.=:::.oB da uma ostrutura de carreira organJ.zada

de acordo COEQ as sequintes diretri:G:&:

ProgrllPla PerJ1lanQnCI!I ao T:o:ainament:o e Desenvolvimento;

III - aferi.ç::áo do méri.to funcionaJ., ~diante adoção

do sisttUd& de af/a,!..:..~o:::ao de desempenho: e

tócn2.co-oilam.:Lni.::l t:=a ':-:1.·,0 às a tividades ínstitucionais:

A Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Mil1Onas. em reunião ordinária realizada hoje. APROVOU
unanimemente o Projeto de Lei nO 2.994-BI97. nos termos do parecer do
relator. Deputado Luciano Pizzatto.

Estiveram preser,'es os Senhores Deputados
Luciano Pizzatto e Paulo Balrazar, Vice-PreSidentes. Ronaldo Vasconcellos.
Jorge Tadeu Mudalen. Luiz Bittencourt. Ricane de Freitas, Ben-Hur Ferreira.
João Magno. Régis Cavalcante. Fernando Zuppo. Pastor Valdeci Paiva.

:ies&ll1penh:) .:ias Eunções apoio

Zl18io do
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UIIII,

U9I,

I - uinta por .....to -a 'partir da 1· da :l- da

11 - .......ta por cento a partir da 1· da :l_izo da

inclusive li~nciatura plena, correlaolonado com a. áre•• d.

.Uviet.da l1ravist:aa no Anexo I.

Art.. 9° o. Quadros de Pa••oal doa 6:gAo. de que

trat:a o art:. 2- QOIDpr..nciaa oa oal:qo. afetivo. da CarJ:.ira •

a. l'unçõ.. cCQi••iona~.·- I'C •

Art. 10. A cc::cpo.ição doa Qu&clros de Pe.aoal do MPO'

eorreapondará ao número da· cargos .~.t:1.vo" ,;,,~ ·~uac;êS••

CCIIi••ionaclaa, providos _ vago., criados por lei. _ :Úi.untelÍ

na data da publicaçio d••ta Lei.

Parágrafo único. O. taJlO. do ~Mini.t:éri.on~.:t5ida
União, _ ato próprio, fixarão • lôtaçlo. dos cargos ·...f ..Uvo.. ti

~ç6e. COIÚ••ion«<Ü:••

Art. 11. A promoção na carreira dar-ao-i. • .-pre da

ma padrl.o para o aeguint:e, coe intaratieio ·1IÚ.nÍJllo da \UD ano,

em 'Pocas • sob crit4lrio. :fixados .m regulamento, om· :funçi.o do

ra.alUdo cs. avalia9lo foz:aa.l do dfl.aapenho do ••rvidor.

Parágrafo único. É vedada .. promoçi.o dO ••Z'Yidor

durante o ••tág:io probatório, ax~to ao final, qu....oo poder.io

••r caf.rida. até da•• aoYbLenta~. de padri.o .

A2:~. 12: o. int.eqran'ta. da ~ Carreira de- APoio

T4cI1ic::o-Adminiatza'tivo percebari.o Adicional. do MPt1 oa1.eulado

..u.anta a aplic&çi.o do coaEicten'te da 1.10 aobr& o raapecUvo

YWlciaen'to •

....:: ... ,;.;õ_::

S 1- Ciente do ••u enquadraaento, o ••rvidor terá O'

pra.zo de quarenta _ cinco di•• para int-z:poaiçAo de reaaraO.

S 2- A di.ferença da r.-unera9Ao do.~~ oaevoa

rasoltanaa da uanaforaaçlo sobre a doa t:rana:fozaadoa s.rá

i8pl.-ntada 9Z'adu«~t:e _ parc.l.. .uoe••i"., do

IV - .; i:; caca ac.êcr'.litcio cio :e.-nuneração.

Art. 3' ;., Ca;:rgi.=a da Apoio Téenico-Adaini.strati"l'o

do MinistÍllrio Público da ünião á constitu.ida cios CAr90_ da

Analista, T.cni=.o Auxiliar, de ~}'u.n1:o ef'eti'Y'O,

••'b:uturado. om cla.ses e padrlSea, nttl cl1v.rs.a ire&. de

atividades, conforme o AnQXO I. _.

Parjqral!o ::mico. As dtribuiça.. doa cargo.,

ob.ervadas as áreAs de a tividades e~aJ.i••ç6••

profiss;i.onais, o::>õcão Q.ascrJ.';:i:l3 ênl =egul~ento.

Art. 4'" Os !lcuili~ .::a;cqos cie Técnico fi Assi.tente da

Carre1J:'a do Apo10 Tecnico-Admi.nil!ltrat:ivo do Mini.~rio Público

da Uni.io serão tran.f~rzaados nos seus correspondente. da nova

carreix:-a, observada a correl.a.câo cont:iít!a. no An.xo :Il:.

. cuaUlat:i,v•• , na za.&O seguinte:

P6blic:a J'.c1araJ. di:.", aat.irqaJ.ca 0\1

t:.rá por .ral!.l'ên~" a J'unçAo C-uaionacla da

órqlo oucon::fiuç& .. outro

Art.. 13. Ka"'J'unça.. Ccai••i~ - re, .~

de re-01 a rc-10, COIIPru_ aa atiriclade. da ~,

chefia, a•••••or~'to e' •••iat:&ncia, • .arAo exercida., da

re-01 à re-Ol, axal..ai.,_t:a, • da re-07 à: l'C-l0,

p:r:tlI!."'l1Clialaaot:., por .uvido:r:tl. part:an.,...t:a. à Carft.ira da

~io Uanioo-lldIaini.tlt:atiyo do Hini.tério P1lbliao da .l1nilo,

oon!'oa:- •• diapa.ar _ ragu1.-nto.

ou, Eunção d8

Acai.ni.b:.~~

~WldacionaJ.,

Pui9nfo '6nico. As I'C-07 .. FC-I0 .arAo coJUideJ:adaa

cazqo. _ cc.i••i.o qaando .aus ocupante. nio ti.,..Z_ víncuJ.o

a:f.tivo ex. a Aduliat.raçio PlIblica. ~ ~..-' '= ~

Art:. 14. Oa c::arqo. do Grapo-Diraçio • Aa••••or~'to

Super.:i.ores - DA:I, o. cargo. _ Coai••ao de Aa••••or~t:o 

CCA, a. Gratifica96e. de Repra.anu.Ql.o. de Gabimat:e - Óâa .. .a

I'UnÇlõ•• Gratificada. ,- ro, integranta. doa Quac:lro. ~~Pe••oal

do 1Q!tJ, fieaa tJ:u.fomado. _ 1'i1n9õe. Ccai••ionádaa - rc,

ob••ryada. a. coJ:rala96a. ..t:.abelecidaa no Anexo V,

"'.9'1UcIada. a••il:aa~. incliYidaai. oon.tillaida. ati • data

da· p1ObliaaçAo da.ta LoIi • ...~acla ao..- ooapant:a. a 0001;;aqa.

do ~ ele .uviço no _ o.. I!nnçlo, para ~"f.tlo-=iIa

inoo:poraçAo da _ t:rat:a o ari:. 15:' .

Jlri:. 15. Ao. ..rYido".. int:avrant:.. da Curtlira da

lIpoio. !icmico-adaini.uatiyo do Hini.tirio P1lblioo da--'DnUo,

oaupant:a. ela J'unçio Ccai••ionacla, aplica-•• a 1••1&9&0 v-raJ.

da inoorporaçio da parc:e1a _.aJ. da r~.çAo do' _ _

co-i••ao ou I!UDçAo da aOlÚ!iança.

f. 1· A inClOrporaçAo • _ _ cIi:J:toi=. o.

integrante. da ca:reira, pelo ~zc1cio da cargo _ aa.l••ao

f 2· I\nqIIanto ~.ti.,." no .-rcicio da_ J'unqio

COIIi••ionada, o ••&"ridor do paz-cebar' a parcela i.D.ooxporada,

áa1'YO •• t:1ver optado pela r..-unaraç.l.o do ••u carc;ro e!"et:.ivo.

Arf::. 115. A Grati:f.:Lcaçi.o btraordinária inat:it.uida

pela. LoIi DO 7.751, da 24 ele abril da 111811, p ...a a

~nar-.. aratil!iC&çlo da AI:iYiclade do Hiniati"io P1lblioo

da tJni.io - GUII'U; ':\bundo-.. o ••u valor aediant. çiiC&qã8

do. r.tora. da aju.te ~ixado. no Anexo VI ..

~ft1o" . igual. ou

iÜaroida.

S 2 o Hanh~ reduçl.o da r..-unaraçAo podará raeultal:

do eDqQadr~t:o, a ••egurada ao .arl'idoi: a~ dad.U._ CIOIIO .,an;;aqa. pe.aoaJ. n.-i_t:. idantil!ioada.

Art:. 7" O inqre••o na aa.rreira f'ar-••-' t

exc1_i..-n'te, por con.cu.rao p6b1ioo de prcrraa OU" de -prowaa •

t,i1:1l10., DO pr~!~o padJ:1o ela cl•••• "A" do raapeat:.i'YO·c~.

kt:. B· 110 ;nqaiaitoa de a.oolU'i.dada pua iD9%tt••o

na Car:r:tlira da lIpoio!'aniao-lldIainiatraI:iYO, at:aDclidaa. qaiindo

1!01t: 0""0, l!oaaçAo _ialinda .. _rUnai&' ~ia.icma1,

....reIa da~i.n.tda. _ regulaaen'to e ..apec:irica.daa noa edit:ai.

de concurao:

I - pa:a () cargo de Auxiliar, cur.o de pri.mairo

:n::r: - oit:e~t:a por cento • part:i:z: d8 1- ele jazwi:o de

vrau ;
IX - para o cargo de lféonico, cur.o da segando grau

011 aur.o t:4cnico equivalen'l:a:

2001 •.

IV - inl:a9raJAant:a a putir da 1· da :l_iro da

2000,

Az:t:. S- O anquadraaanUJ do., .aE'Yidara. n_.o1......

pad.J:a..". -ob..~-sa a coJ:ralaçl.o anua a aituaçi.o exi.tent

., & ~ a:L:tll&qao, !u-s.-á eM aoordo COIK a 'Z.J)ela da

~~to con.u..t:a do AneXo 111.

l'.rágral!o ú.ico. Ao. .unido..... público. I!_r.ia

at.t:iYti. da adaini.traçio dir.ta e indireta colocado. à

c1iapo.içAo do Hiniatirio l'úblico da tlniao ati 23 da .1>>:11 da

lil3, COll at:ibui9ões corr.latas à. da Carreira da Apoio

Wtcmico-AcDini.tr&tiyo criada por ••ta Le!, :fica fae:ultada.aua

101:&9&0 dal!inJ.ti.,. no.~o da pe••oaJ. do r.ap4lCltiyo.óNao do

·~~.tid.o 1'úbJ.ioo, da.da '1". o ~a dentro da .t:r!nM-,,-~

ela plIb1i~.da.t:a,~i.. ,,,,,,,.,, ; ... ,.,-"

AI:~. 1° O. wnciaeDUJa doa caJ:VO. integraDu. dae

CU:r:tlir.. da AnaJ.iat:a, !'cnico • Awtlliar do· Hini.l:ério

_lioo da UniAo .ao o. """.u..t:a. do _o 1:lI da.ta LoIi.

S 1- o. valora. do. vea~-.o. de Cl'l. b:.'ta ••te

artigo ••rAo r.';i.to. na. _.... data. • noa '..Doa. iDdice.

do. reajuate. • UltacipaqiSaa ado'tado. pax& oa .acYi.dore.

p6blicoa federu., ob.anado, o que ~ reapeiUJ raaolvar o

l'EOClUrador-CieraJ. da Rapúl>liaa.
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A.r1:. 17. A :t"emunara91o das Funçõe.: ee.;.••i.onada.i

inclusiva para oa ocupantes ._ vihculo efet:.:l.vo coa. a

Adminiauaçio Páblica, compõe-a. da•••guint•• parcela.:.

I - Va1or-B••• constante no'\;.n.xo VIr I

II - Adicional. do HPU, tendo como ba.. de -.incidlDOi.

o úl.t.iao padrio doa Ca%g03 de Auxiliar, Técnico e "Ana1iata,

confoxm.e ••tabeleci.do no Anexo VIII;

1II Gratificação ele Atividade do Kin:1at:ério

Público da Unii.o - GAMPU, calculaàa na conformidade do Anexo

VI.

S 10 Ap1.iclI.-ae à remuneração daa:o; • 'f1:).nç6ea

cCll.i~.ionada. o disposto no fi 2 11 do art. 4". Xl .."q4.:: ..c

S 2" Ao ••"idor integrante da ca.z:zei.ra .. ~ e -.•0

r~;f..itado, investido. em. l!'unçi.o Comi.sionada ". - !'C, •

:facultado optar pela remuneraçi.o do ••u cargo .:f.Uvo mai_

••tenta por cant.o do valor-b••• d& I'C fixa.do no Anexo V1:I.

Art.. 18 . o. conCUrsos públicos r.alizado. para

provimento doa cargos doa Quaclro. da P••aoal. a qae ..refere o

are. 2 11 .1.0 vá1idoa para o ingresso na Carr.ira de Apoio

lZ"cnico-Adainisuativo, na. ár.... da atividacs. qae gaaZ'~

correl.açào com. as at:cibui.çõ.a Q o q:Z:3U do êscol.a::cidade

inerente aos cargos para oa quais ae deu a ••10çio.

Art. 19. O Sisteu. de Ava.liaçã,o Funci.onaJ., • ..r
as tAbeleei.do em. rdquliUIUInto, deverá propiciar aferiçAo do

desempenho mediante dados objetivos e garant:ir ao servidor o

ace.ao ao 1:Qsultado da avali&çi.o ~

Art:. 20. Fica criado o Programa Pormanente de

Treinamento €I Oesenvolvimento, destinado à. elevação da

capaei~ação profissional na. tarefas executada. e à. p~eparação

dos servi.dores para desempenhar fUnçÕR'l d. maior ccmp.lexidade

re.ponsabilidad.e f aí. incluída. a. do di.?=-k:i.o, chefia.,

...sseslloramento e assistência.

Art. 21. O servidor doa Quadros de Possoal. a que. se

,;efero o art. 2" não poderá percober, a 1:itu1:o de venoimento

básico e vantagens peDllanentea, importinci.a superior a oii:enta

por cento da remuneraçÃo devida ao P::ocurador-Geral da

República.

ANEXO I'

(Art:. 3° da La.. nO de de 1951

CAlUlEIRA DE APOIO riCNICO-ADNIlIIS~IVO

CARGO er.uSl: PADItAO AUA
C 35
C 34
C 33 l'ItOCI:BlIUAL
C 32 P2aICIAL
C 31 Al»mlZIDMIVA
B 30 DmlIIW.'lICA
B 29 8AODII

JlNALISVo B 2. ~
B 27 -.aAItIA
B 26 AIlQUIft~

... 2S ~
Cl*'1'ROI.E DlftRHO... 24

A 23... 22... 21

C 2S
C 24
C 23
C 22
C 21 llmIINIURA!rJ;VA

Il 20 IJlI'CaNI.!rICA

D 1~
sAia

ncm:co B 18 _B~

B 17 BlIltYIçOa Cl:RAIB

B 16 APOIO 1I:8P.1:CIALIZAIlO

... lS... 14
A 13... 12
A 11

C lS
C 14
C 13
C 12
C 11

B 10 Al»mlZ8~!rIVA

B li DltVI:çOa Cll:RUB.
AUXILIAR D 8 APOIO B8P.1:CIALI:AIlO

B 7
B 6

.... 5
A 4... 3
A 2... 1

Art. 22. No âmbito do Ministério P'6b1.i.co da União li

vedada a nomeação ou designaçÃO, para Ol!l~ 'Cargos 82Il Coa:i.ssão e

para as Funções Comissionadas de que trata o art. 13, de

~1.+I

inc.lusive, dos respectivos membros, aa~Vo a. de servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da. Carrs:\,ra de Apoio

Técnico-AdD1inistra1:ivo, caso ma que a vedação li .r••1:ri1:a à

cônjuge, companheiro, parent.e a1:. o terceiro grau,
(Art:. 4° ,da .L.i 'n~.,.,.. ,..; ..de,.

TABELA DE cOlUlELAÇÃO

de 199 )

de julho de 1~91.

Art. 28. hvog..- •••a diapo.içõ•• _ cl)ntrário.

~t. 27 Zata Lei .nt.r. _ ".rigor n. data de au.

p1Ü>lic::açi.o.

SI'rOAÇÃO :r.N'!EllIOR SI'J:llAÇÃO NOVA

CARGO Ál\I!lA CARGO Ál\I!lA

TÉCNICO PROCESSUAL JIN.llLISn PIlOCESSUAL
PI!lRICI1\L PI!lRICIAL
ADMINIS~TIVA ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA INJ'OllMÁ'UCA
SAÚDE SAÚDE
DOCUMEN'rAÇÃO DClCUloIlm'rAÇÃO
ENGENHARIA ENGENHARIA
ARQUITETURA ARQUITETURA

ORÇAMENTO
CON'rROLE IN'lI!lmtO

IAsSISTENTE ATIVIDADE-FIM TÉCNICO ADMINIS~TIVA

ATIVnlADE-MEIO INFORMÁTICA
INFORMÁTICA SAÚDE .-
SAÚDE TlIANSPORTE
TlIANSPORTE - - SERVIÇOS GERAIS
ADMINIS~'rIVA APOIO ESPECIALIZADO
VIGILÂNCIA
lIR'rESlINATO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS GERAIS.
APOIO ESPECIALI!ADO

ao lUmbro

re9\11.amentoa

da RepúbJ.ic::a

previstos no parágrafo único do art. 3 111
, no art. S- e a.rts.

11, 13, 19 e 20, ti as instruções nec•••árias À aplicação desta

Lei, buscando li. uniformidade de critérios e proced.i.mento••

nom.ação ou desiqnação para seJ:"V'1:;' junto

determinante da incompatibi1idade.

Art. 23. Cabe!:', ao Procurador-Geral

baixar, no praz.o máximo el. trinta.· diaa,

Ar.t-; 24.:::t; E.tal, Leic.o.apJ.:f.ca-s., aos in.Uva.

pansionistas pa%a =cios os .~.ito., proeedando-.. à r.visi.o

do. proventos e pensõ•••

lU:t. 26. Aplica-a. ao JIl't1 o diapoato no ..,1;. 62 da

Lei n 6 S.010, de 30 de aaio de 1~6'.

AJ:t. 25. b ....~••• r ••ultantes da .xacuçl.o de.ta

Lei e01::.:1.o .. conta da. dot.a9~.. con.iqnadaa ao K1.ni.Urio

1'1lblico da tlnUo.
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lUIEXO V

(A>:t. 14 da IA! ..0 de 199 )

(Art. 5° da Lei 'no de Ull) nmçõzs CaasSIOHADJIS - FC

colU\ELAÇÁO

CARIõOS/I"OllÇÕI:S DA nmçõzs caaSS:IONlIDAS

8:I~ »lHR.:IOR FC . - ~.

DAS-l01.6 l'e-l0 ..
DAS-l01/102.S I'e-09

DAS-l01/l02. ( FC-oa

DAS-l01/102.3 1'e-07

DAS-l0l/102.2 1'e-06

DAS-l01/102.1-CCA rc-os ".:'!I

·N.l I'e-04 .._-
N.2. OF UI FC-03

N.3 • OF-I • :I:I rc-02

GI1G-AUX. :I • :I:I FC-Ol

CARGo/FllHÇAo FA!rOR INCIDÊNCIA

l'C-l0 3.78 ÚLTIMO PADRÃO

I'C-Oll 3.14 DO CllRGO

I'C-08 2.58 DE ANALISTA

I'C-07 2.10

1'C-06 1.90

re-O.5 1.81

I'C-04 1.66 ÚLTIMO PADRÃO no

1'C-03 1.66 CllRGO DE 'l'ÉCNICO

re-02 1.66 ÚLTIMO PADRÃO DO

re-01 1.66 CllRGO DE AUXILIAR

AIIAL:tSTA PADRM J:N QOJ:

riclfICO 2.85 BSTrvER l'OSICIOHADO

AUXXLIAR o SJmVIDOR

FA'fORI!lS DE AJUSTII: DA GRATIFICAÇÃO DE AT:tVIDADE

DO MINISTÉRIO PÚBLXCO DA UNIÃO

GAMPU

199 )de

llNJ:XO VI

(A:t. 16 e 17, III, da Lei n°

DJtVnl()RI!lS OCUPANTES DE CA:IlGOS SI!RVIDORIiS OCUPAII'r&lI DIl CMIOO8
DI: KfvIlL ASSISTENTE l'RIlVIS!rOS DIl NfvIlL '!jCRICO 1'1IlI:VIS'fOS NA
NA LEI HO 8.972, DE 29 DE LEI N' 8.1172, DII-29 DIl
DIlUMBIlO DE 1994 DII:ZDlBRO DE 19114

SI'ltlAÇlo SITUAÇÃO NOVA SI1'UAÇÃO SITllAÇÃO NOVA
AKTBRIOR A1fTBRIOR

CLASSE PADRÃo CLASSE PADRÃo CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO

III 25 III 35
A t--- f---

II C 24 A II C 34
t--- '"33I 23 .I,

VI 22 VI ~
I- 31B V 21 V

B 30IV 20 IV
t--- ~III 19 III

B t--- B 29II 18 II
t---

_..
27""I 17 'i>' '-1 t.:

-
v. VI 16 v. VI' 26

C
III e IV 15 C III. IV 25

I----- : -
I e II 14 I • II 24

" -A 13 A 23v IV·.~.JY" _ • )o .~

I----- .' ---'"-
D III • IV 12 D II 'em 22

,.--- -
I • II 11 X 21

AlIXIUAA UOlICO AlIALl:Iu.

CLAln: PADMo WIOC-..ro CLAlI"" PADiW> WIOC_ CLAlln: PADiW> WIOC_

15 221,1' . 25 311,40 35 UI,'"
lO 210,12 2( 350,13 U 5'1,12,

C 13 1",11 c 23 333,3' C 33 15.,12

12 111,'1 ·22 315,72 32 121,"
11 1.0,15 21 300." 31 .S02,'3

10 171,14 20 ZI5," 3G ·4,"",'0

• 112,51 1. :271,5' 2. _~,!s5

• • 154,45 • 18 257,'7 • 2• ..:JIíl.
7 14',73 17 265,07 27 (01,31

• 131,40 11 232,12 2. 3","
5 132,43- 15 221,1' 25 30,'0
( 125,10 lO 210,12 U 350,'3

A 3 11.,51 A 13 1.9',11 A :;:~ 333,3'

2 113,5' 12 18',fj3 22 31',12

1 107," 11 1'0,1.5 21 300."

rc !
~--

lIDC:I:ImIaL _

I o vu.oa ~ rc-l0

rc;'10 3.1145,00 100.
rc-os 3.210,00 to..
rc-Ol 2.'111,00 lo..
rc-07 2.IU,OO 70..
rc-o, 2.117,00 lO"
rc-05 1.IU,OO 51t
rc-04 1.130,00 4U
rc-03 1.202,00 33"
rc-02 947,00 2"
rc-Ol 729,00 20.

l\HKXO IV

(Art. 6° da IA! ..0 de

TlIIIELA DI: VI:IICIIID'rOS*

de 19t )
AHI:XO v:t:I

Ckt:.17,:t, .,2-, daL.ino de

FtllfÇÕlis caaSSIOlQl)AS - rc

vu.oUS-DSI: (*)

de 199)

* VlILOIQ;. ~IVOS A 0IlTIlIIll0 DI: 1995.

* VALOllZS llI:LATIVOS A 0lI'rllIIIl0 DE 1995
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Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cãmua
nO 38. de 1998 (PL n· 3.066. de 1997, na Casa de
Origem), que "dispõe sobre a Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União. fixa os valores de sua remun~rnçãÓ e
dá outras providências".

CAJlQO/1'IlIlçJo ,". DlCIDiIlcIA

rc-1.O '" ilL'IDtO I'AD1lAo ..

!'C-o, DO CUGO

rc-oe D& »IALU'!A

rc-07

rc-os

IlC-05

rc"04 iiL'IDtO I'ADdo DO ClIIlQO

IlC-03 D& ftalICO

rc-02 ~DIO I'AOdo DO CA1IQCl

IlC-01. .. D&~

lI1lZXO VIII

(Az\>. 1.'1, II, da Le:l. n· da U, )

§ 3° (Vetado).
Art. 3° - (Vetado).
§ l° (Vetado).
§ 2° (Vetado).
§ 3° (Vetado).
Art. 4° (Vetado).
Art. 5° - Os vencimentos dos cargos integrantes da Carreira

de que trata esta Lei são fixados na Tabela constante do Anexo UI.
••••••••••••••••••••••• n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N° 8.628, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DA CARREIRA DE APOIO TÉCNItO
ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - MPU E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

CAPÍTULO I
Estrutura da Carreira

Art. l° - A Carreira de apoio Técnico-Administrativo do
Ministério Público da União é constituída pelas categorias
funcionais de Técnico, Assistente e Auxiliar.

INCLUI AS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE
AUXILIARES DE TRANSPORTE,
ADMlNISTRATIVO. DE VIGILÁNCIí\. E
ARTESANATO NO NÍVEL DE
ASSISTENTE, E DÁ OUT.RAS
PROVIDtNClAS.'· -' oi) e.:mlLV

LEI N° 8.972, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994
... ~~ .

.•: .~":f·f

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

Art. 2° - A especificação, a descrição das atividades, os
requisitos de escolaridade e formação profissional são os seguintes:

1 - Nível Técnico: constituído por especiàlizações
profissionais caracterizadas por atividades periciais, pesquisa,
supervisão, coordenação, planejamento ou execução especializada,
em grau de complexidade que exija formação de nível superior, nas
seguintes áreas de concentração:

, Área I - Processual: atividades juridicas de apoio direto à
atividade-fiql; serão admitidos Bacharéis em Direito;

i Área 11 - Pericial: atividades especializadas na realização de
perícias e exames necessários às atividades institucionais; será
exigida formação superior em antropologia, contabilidade,
arquitetura, engenharia florestal, biologia, engenharia sanitária,·
economia, análise de sistemas, estatísticas e medicina,
alternativamente;

Área m- Administrativa: para o desempenho de atividade
meio; serão admitidos possuidores de diploma de qualquer curso
superior;.

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

LEI N° 8.428, DE 29 DE MAIO DE 1992

CRIA A CARREIRA DE APOIO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃo E SEUS CARGOS,
FIXA OS VALORES DE VENCIMENTOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Senado Federal, em 18 de agosto de 1998

/Í ' 7 /7. /[. \ I-d
Senador<R-õnãldlCunha Lima

Priineiro·Secretário, no exercício da Presidência

Emenda na 1
,(C~rresponde à Emenda nO 1 - CCJ)

~uprima.seo parágrafo único do art, 50.

:"'j~rT'l~~I" ; 1\ -: • :hJ· I '''''}!?iaiM
Art. 1°'- Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério

Público da União, a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo,
constitufda'dOll cargos de Técnico, Assistente e Auxiliar, conforme
o Anexo I desta lei.

Art. 2° - Os cargos integrantes das categorias funcionais da
sistemática de classificação da Lei n° 5.645, de 10 de dezembro de
1970, do Quadro Permanente do Ministéri.o Público federal; do
Ministério Público Militar, do Ministério Público do Trabalho e do ' "'~- ,_."W· -

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, seria Art. 1li - As categorias funcionais de Auxiliares .de
1nnSpoStoS para os cargos da Carreira a que se refere o artigo. 1 Transporte, Administrativo, de Vigilância e Artesanato, da Carreira

, anterior, na forma da Transposição de Cargos, constante do Anexo . de-Apoio '.f~ico:!,-dministrativo do Ministério PúbliCQ da' Unilo,
ndesta Lei: ,i críáda.'p'c1ltLei nO, 8:428, de 29 de maio de 1992 e regulameJitada

§ l° (Vetado). i\ pe~,Lei-n'!'&;628, tirl9'de fevereiro dC'1993;p8Ssam ai~
§ 2° (Vetado). :I~_re!:d~!\s~~nfê, eonfóÍme o Anexó I'desta Lei. ' --,~. .~



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Sãbado 4 59487

. Art. 2° - OS..padrões e classes iniciais das categõríãS' ,
fw!.cióli8is" que -comPõem' a Carreira de' Apoiot~ico
Administrativo do Ministério Público da União passam a ser os

- constantes ~An8xo TI desta Lei. ,.- "
Art. 3° - Os efeitos desta Lei incidem, igualmente, sobre os

proventos de aposentadorias e pensões decorrentes do faleCimento'
de servidor que, em atividade, tenha pertencido às categorias
funcionais mencionadas no art.I.

Art. 4° - As despesas decorrentes--da aplicação desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do
Ministério Público da União.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°· Revoga.m-se,as disposições em contrário.

LEI N° 7.761, DE 24 DE ABRIL DE 1989

DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃ'b
EXTRAORDINÁRIA DOS SERVIDORES DO
MINIsTÉRIO PúBLICO DA UNIÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. l° - Fica imtituida a Grati:ficaçã;> F..xlnudinária da; servidcresdo
Ministério Público da UniOO a ser aIribuída aos servidcres da; QuaiIiõS e
T~ Pem1lI:IenCes de pessoal do Minislmo Público Federal, do MinSéOO
Públioo do TmbaIho, do MinNério Público Mi.Ii1ar e do MinisIério PúbIioo do
Dislrito Federal e Territórios, até o limite de 170"/0 (cenIO e se1m1a plradJ)
sobre os vakres da refurência final, para as~ funciooais de nivel
superioc, e até o limite de 285% (duzen1os eoirema ecinco plr cenIO) sobre os
vakres da refurência final, para as~ funciooais de nM:1 médio, na
coofimrldade de aitériosa serem estabelecidos em alo doProcuralkr-Genll da
RepíbIica.

*A.Lei1f9.439,deIllJfWI997.
'litp'k: 'f"mdItnJáJJXIfl]8j%olinilenriOnod2~~""._a

Lei1f7.761. de24detidde 19B9, dMizoor-"""'*Úm'~d2rlDt(pUthquúar"Pa«d
d2 üritIIrio PfiJiaJ Ftde1d, d2 Mni!IIno PfiJiaJ cb '1IdJd1v, cb üritIIrio PI"itIkD MIIItr 1/ cb
MtriiriJPfiJiaJ cb Di1IriIo FedeIri 11T~ ;nienIe3theo"""'"""""atN:fA'IÁ'*ol~~
JIIlIÍib cb"""'*ú; 1lfl~ de aiIt!ri:« a ""'" t3ItiJtJttcidm "" alo cb~d2
RqJ(iXtrI'. '

Art. 7:' - Sancme fiIrOO jus 00~ da~ instiIukIa no
art.l des1a Lei OS servidcres que se encootnm em efuIM> eKtl'Ci:ia. no
Ministério Públioo da União, ressalvadas as hipóIrses p'e'VisIas no Mt.2,
parágrafu ímico, doDecreto-Lei n°2.173, de 19denovemb"ode 1984.

LEI N° 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966

ORGANIZA A JUSTIÇA FEDERAL DE
pRIMEIRA INSTÂNCIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDmCIAS.

.............................................................................................................
CAPÍ'fULO vn

Disposições Gerais............................................................................................................
Art. 62 - Além dos fixados em lei, serfio feriados na Justiça

Federal, inclusive nos Tribunais Superiores:
I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de

janeiro, inclusive; .
II - os dias da Semana Santa, compreendidós entre a quarta

feira e o Domingo de Páscoa;
m-:os dias de segunda e terça-feira de CamaV'al;
TV - 'os' dias 11 de agosto, 1 e 2 de novembro e 8, de

~zembi:o..
* ItemlVcomrlldaçlJodJJdapelaú; n'6.74f tk 0511211979.

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

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

LEI COMPLEMENTAR N- 95, DE 26 DE FEVEREIR(,) D,E 1998

, DisPõE SOBRE A ELABORAÇÃO. ,(REDAÇÃO,
·A ALTERAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS,
CONFORME DETERMINA O. PARÁGRAFO
úNIco DO ART. S9 DA CONSTI1UIÇÃO
FEDERAL, E ESTABELliCE NORMAS PARA A
CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS
QUE MENCIONA.

OPRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei Complementar:

CAPÍTIJLOI
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1-. A elaboraçIo, a redaçIo, a a1ten1Ç1o e a COllSOlidaçlo das leis
obcdecerfio aD dispostonesta Lei Complementar.

CAPíTULOn
DAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS

LEIS

SEÇÃO I
DA ESlRUTURAÇÃO DAS LEIS

Art. 9". Quando necessária a cláusula de revogaçAo, esta deverá
indicar expressamente as leis ou disposições legais revogadas.
.............................................................................; .

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORlOEM: MSG 00002 1997 MENSAGEM
ORGÃO DE ORIGEM: MINISTERlO PUBLICO DA UNIÃO 29 04 1997
SENADO: PLC 00038 J998
CAMARA: MSC 000021997 PL. 03066 1997

AUTOR EXTERNO: PROCURADOR-OERAL DA REPUBLICA
EMENTA DISPÕE SOBRE ACARREIRA DE APOIO TECNICO·ADMINISTRATVO DO

MINISTERlO PUBLICO DA I;NIÀO. FIXA OS VALORES DE SUA REMUNERAÇÃO E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DESPACHO INICIAL
L (SF) COM. CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA (CC))

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS
1408 1998 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1155 RECEBIDO NESTE OROÃO. EM 14 DE AGOSTO DE 1998.
ENCAMINHADO A

: (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM 13 08 1998
TRAMITAÇÃO

01071991 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 40 (QUARENTA) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

0107 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA.

01071991 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACCJ.
DSF02 07 PAG 11118 A 11844.

0207 1991 (SF) COM, CONSTITUI<;'ÀO EJUSTIÇA (CC))
RECEBIDO NESTE ORGÀO. EM 02 DE JULHO E 1998.

02 07 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ>
RELATOR SEN LUCIO ALCANTARA.

1208 1991 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CC))
ANEXADAS FOLHAS 41 A44, PARECER DA COMISSÃO PELA
APROVAÇÃO DA MATERIA COM AS ADEQUAÇÕES PROPOSTAS COM
FULCRO NO ART. 33-4. ALINEA '8', DO REGIMENTO INTERNO E,
PELAAPRESENTAÇ},ODAEMENDAOI.CCI.

12011998 (SF) COM. CONSTITUIÇAo ÊJUSTIÇA (CC))
ENCAMINIJADO AO SACP.

1208 1998 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINIJADO A SSCLS,

1208 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER48'1- CCI.
DSF 13 08 PAO 12902 A 12905.

1208 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGlSLATIVA(SF) (SSCLS)
AOUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

1208 1998 (SFl PLENARlO (PLEN)
LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 482. DOS
LIDERES, DE UROENCIA. ART. 336. 'B';DO REGIMENTO
'IN'l'ERNO, DEVENDO AMATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
DA SESSÃO DO SEOUNDO DIA UTIL SUBSEQUENTE.
DSF 13 08 PAO 12885 E 12893•
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1308 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TIJRNO UNICO (EM
REGIME OE URGENCIA - ART. 336. 'B', DO REGIMENTO
INTERNOt.

13 08 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 APROVAOA A PREJUPICIALlOAOE OA EXPRESSÃO .... E
ASSEGURADA AOS QÇUPANTES A CONTAGEM DO TEMPO OE SERVIço
NO CARGO OU FUNÇÃO, PARA EFEITO OA INCORPORAÇÃO DE QUE
TRATA O ART. 15', CONSTANTE DO ART. 14. IN FINE, BEM COMO
DO ART. 15 E SEUS PARAGRAFOS EM OECORRENCIA DA DECISÃO
DE ESCLARECIMENTOS OA CCI.

1.081998 (SF) PLENARlO (PLENJ
1000 OISCUSSÃO ENCERRAOA. APOS USAREM OA PALAVIlA OS SEN
JOSE EOUARDO OUTRA E JOSE ROBERTO ARRUOA.

1308 1998 (SF) PLENARlO (PLENJ
1000 LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 493. DO SEN LUC10
ALCANTARA. SOLICITANDO OESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
DO ART. 28 DO PROJETO.

1308 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADO O PROJETO. SEM PREJU1Z0 DO OESTAQUE
EOA EMENOA I-CCl.APOS USAREMOA PALAVllAOS SEN JOSE
EOUARDO OUTRA E LUCIO ALCANTARA.

1308 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO REJEITADO O ART. 28, SENDO SUPRIMIDO 00
PROJETO. E APROVADA A EMENPA I - CCJ.

1308 1998 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CDlR. PARA A REDAÇÃO FINAL.

1308 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 LEITURA PARECER 501 - CDlR. OFERECENDO A REDAÇÃO
FINAL, RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

1308 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVAOA A REDAÇÃO FINAL, SEM DEBATES.

13 08 1998 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 1408PAG

13 08 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
1UNTADO O TEXTO CONSOLIDADO PARA EXCLUSÃO DOS
DISPOSITIVOS DECLARADOS PREJUPICADOS PELO SENADO FEOERAL:.
NA APRECIAÇÃO PRELIMINAR DA MATERIA, ANTES DE
SUBMETE·LA A DELIBERAÇÃO DO PLENARlO. DE FLS. 50 A 60.

13 08 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADO O TEXTO CONSOLIDADO PARA EXCLUSÃO DOS
DISPOSITIVOS DECLARADOS PREJUPlCAPOS, BEM COMO DOS
DISPOSITIVOS REJEITADOS PELO SENADO, AroS A DELIBERAÇÃO
DO PLENARlO, OE FLS. 65 A 75.

1408 1998 (SF) sUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDlOA REVISÃO OA REPAÇÃO FINAL.

14081998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGlSLATlVA(SF) (SSCLS)

14 08 I:Ct~r:.~~;S~:lrrADOS COM OFISFN" .l.?41'J'

Oficio~ 792 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Ferieral aprovou, em revisão e com emenda, o Projeto de Lei da Câmara nO
38, de 1998 (nO 3.066, de 1997, nessa Casa), que "dispõe sobre a Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, fixa os
valores de sua remuneração e dá outras providências".

Comunico, ainda, que o Senado Federal, na sessão
deliberativa ordinária do dia 13 último, de acordo com o Parecer nO 484, de
1998, 'da Comissão de Consliluição. Justiça e Cidadania desta Casa,
declarou prejudicada a seguinte expressão "... e assegurada aos ocupantes a
contagem do tempo de serviço no cargo ou função, para efeito da incorporação de que
trata o art. 15", constante do art. 14, inflne, bem como o art. 15 e seus parágrafos, e
suprimiu, através de destaque, o art. 28 do Projeto, para adequação redacional jIOiart.
9° da Lei Complementar nO 95, de 1998.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes à emenda em apreço e, em devolução, um da
proposição primitiva.

Encaminho, ainda, um autógrafo consolidado do
texto, de acordo com o deliberado naquela sessão.

Senado Federal, em 18 de agosto de 1998

{fb' 17 '/
Y ,

~~~r E Ó~ Port
no exercício da Primeira

A Sua Excelência o Senhor
~~p",,,t~rf(\ Tlhirqttln A O'l1i~u

DECISÃO DO PRESIDENTE

O Senado Federal, exanrinando, em função revisora o Projeto.de
Lei n03066, de 1997, aprovou-o com o oferecimento de uma emenda
supressiva ao parágrafo único do seu art. 5°....

Ao devolver a proposição em causa a esta Casa para exame da
emenda oferecida em revisão, comunica o Senado haver declarado
"prejudicada a seguinte expressão"... e assegurada aos ocupantes a contagem
do tempo de serviço no cargo ou função, para efeito da incorporação de que
trata o ar!. 15", constante do art. 14, in fine, bem como o art. 15 e seus
parágrafos" e haver suprimido, através de,destaque, o art. 28 do Projeto, para
adequação redacional ao art. 9° da Lei Complementar n"95, de 1998.

Considerando não haverem sido e$sas últimas modificações ao
texto originalmente aprovado pela Câmara formalizadas como emendas,
dentro do regular procedimento legislativo, serão elas consideradas por esta
Presidência após o exame da Emenda oferecida pelo Senado pelas Comissões
competentes desta Casa.

Assim, encaminhe-se o Projeto dei Lei n03066197 às COmissões de
Trabalho, Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação (art. 54)
e de Constituição e Justiça e de Redação (art.54), que deverão exanrinar
exclusivamente a Emenda nOI, oferecida pelo Senado Federal, que suprime o
parágrafo único do art. 5° da proposição.

Em de agosto de 1999.

~0ij
.'-

C EL MER
Pr idente

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

I· RELATÓRIO

o projeto em epígrafe. anteriormente apreciada por esta
Casa Legislativa. foi encaminhada ao senado Federal, o qual aprovou a
proposição com duas aneraçães. A primeira delas decorreu da aprovação,
posterior à manifestação da Clll)'lara dos Deputados. da Lei nO 9.527, de 10 de
dezembro de 1997. que determinou a prejudicialidade de dispositivos relativos à
incorporação de décimos, vantagem extinta por aquele diploma legal.

A segunda aneração consistiu na supressão do parágrafo
único do llIt. 5° do projeto. o qual faculta o aproveitamento de servidor cedido por
outro órgão. em função de se considerar tal norme incompatível com o
ordenamento constitucional.

Nesta oportunidade. compete a este Colegiado manifestar
se tão-80rnente quanto à matéria recém mencionada.~

11· VOTO DO RELATOR

Nilo hà como negar a inconstitucionalidade do dispositivo
cuja supressão é proposta. Até porque. de fato. diversas são as decisões do
Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade constitucional de formas
derivadas de provímento de cargos públicos.

Diante do exposto, votamos pela aprovaçio da Emenda
oferecida pelo senado Fadaral ao Projeto de Lei nO 3.066-E. de 1997.

q < fi.·.Sala da Comissão. em r/-]; de .4t'ú:.~ de 1999.

A
(~\r:->.....-

De ..ano Castro

_- !RJator
, I
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou. unanimemente, pela APROVAÇÃO da
Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei nO a066-DI97. nos termos do
parecer do Relator, Deputado Luciano Castro.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múdo Monteiro, Presidente; Laire Rosado e Marcus Vicente,

Vice-Presidentes; Pedro: Henry, Alex Canzlani, Luciano Castro, Avenzoar Arruda,
Zaire Rezende, Paulo Rocha, Paulo Paim. Luiz AntOnio Fleury, Eunlcio Oliveira,
Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jovair Arantes, Wilson Braga, Expedito Júnior,
Pedro Eugênio, Ricardo Noronha, Medeiros, Arnaldo Faria de Sá, Vanessa
Grazziotin, Alexandre Santos e José Carlos Vieira.

Sala da Comissão, em 06 de outubro de 1999.

_","~..n-
Presidente

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

1- RELATÓRIO

o Senado Federal aprovou, com alteraçães. o Projeto de Lei nO
3.066-E, de 1997, que dispõe sobre a carreira de apoio técnico
administrativo do Ministério Público da União, fixa os valores de sua
remuneração e dá outra providências. De acordo com o despacho do
senhor Presidente desta Casa, cabe a esta Comissão examinar a
adequação financeira ou orçamentária exclusivamente da Emenda n°
1, oferecida pelo Senado Federal, que suprime o parágrafo único do
art. 5° do Projeto.

o mencionado parágrafo único do art. 5° permitiria o
aproveitamento de servidores cedidos por outros órgãos na carreira
que se pretende criar. alargando a margem de aumento de despesas
com pessoal transposto. Desta forma. sua supressão reduziria tal
possibilidade.

É o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão examinar as proposições quanto à sua
compatibilidade ou adequação com as Leis do Plano Plurianual, de
Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. nos termos do art.
53, inciso n, combinado com o art. 32. inciso IX, letra "h". do
Regimento Interno desta Casa.

Quanto à comcatibilidade ou adequação com o Plano
Plurianual-PPA, para o quadriênio 1996/99. este Instrumento não faz
referência específica à matéria de que trata a proposição em análise.

A Lei de Diretrize. Orçamentárias em vigor (Lei n° 9.692, de 27
de julho de 1998), em seu art. 80, determina que não será aprovado
projeto de lei que impli~ue o aumento de despesas orçamentárias.
sem que estejam acompanhados da estimativa cesse aumento e' da
indicaçao das fontes de recursos. A emenda labora exatamente no
sentido inverso.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela ADEQUAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA da Emenda nO Loferecida peio
Senado Federai ao Projeto de Lei n° 3.066-E, de 1997.

Sala da Comissão, em ".t S' ot...~ ot... I~ 'I

/j ~
(/w/~

""~

Deputado CUSTÓDIO MATTOS
Relator

JII. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou.

unani"1emente, pela adequação financeira e orçamentária da Emenda do Senado Federal

ao Projeto de Lei nO 3.066-E, de 1997, nos termos do parecer do relator, Deputado

Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda Crusius. Presidente; Betinho

Rosado, José Ronaldo, Manoel Castro. Paes Landim. Cezar Schirmer, Edlnho Bez.

Antonio Kandir. Custódio Mattos, José Militão, Manoel Salviano, Carlito Merss, José

Pimentel. Iberê Ferreira, Félix Mendonça, Marcos Cintra. José Lourenço, AntOniO
Cambraia. Luiz Carlos Hauly, Geraldo Magela. Luis Carlos Heinze e Caio Riela.

Sala da com.ri;" e'I/I.II/IIA/IlANIX I

De tada Veda Crusius

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSIÇA E REDAÇÃO

I-RELATÓRIÚ

O projeto de lei tlIl eplarare, de Inlclltlva do Ministorio Público
Federal, visa a reformular a Carreira de Apolo 'ricnlco·AdlmlnlstTltivo do Ministorio
Público da União, criada pela Lei 11.' 8 428. de 29 de mllo de 1992, e rellUlamentada pela
Lei n.' 8.628, de 19 de fevereiro de 1993.

O projeto já trlmitou por esta Comisslo, onde obteve parecer
favorável quanto á SUl constitucionalidade, juridicidade e técnica legislstiva.

Aprovado pelo Plenário, roi ao Senado de onde rellll1la com as
alterações sugeridas peio Relator naquela Casa, Senador Lúcio Alclntlra. Em _ voto, o
Reltlor n~ Senado deu pela prejudlcialidaae das disposições constantes no art.14, "in fine",
e 15, concernentes á inoorporação de remuneração pelo exercício de cargo ou função de
confiança, pelos fundamentos a seguir Iran,",itos: • _ .•

"Trata~se de dispo;ições nonnativas que eram cabíveis - embora
redundantes - por ocasii!o da apresenJação do Projeto pelo Ministério

~ ~
Público, em abril de 1997. Hoje, já não .,.be aprovar disposição da

\. 1
- espécie no contexto de projetos relativos a remuneraçio da servidores

públicos, tendo em vista que a incorporaçio de parcelas
remuneratórill5 decorrentes do exercicio de cargos e funÇôes deixou
de existir na legislação federai desde o advento da Lei n.' 9.527, de.
10 de dezembro de 1997, que deu nova redação ao art. 62 da Lei n.'
8.112/90 ( Estatuto dos Servidores Civis da Uniilo ). Em
conseqüéncia, afigura-se imprópria a criação de noona dispondo
sobre o assunto, uma vez que as nonnaa projetadas prestam-se a
regulaçio de fatos futuros e as situações já constituídas ao abrigo do
normas derrogadas silo mantidas inalteradas após a vigência do novo
quadro normativo-legal. Entendemos, pois, que a prejudicialidade
dos respectivós enunciados nonnativos e supressão dos mesmos no
texto do projeto se impõem como adequação técnico-legislativa, com
fulcro no art. 334, alinea "b". do Regimento Interno do Senado
Federal."

Foi suprimido ainda. por sugestão do Relator Lúcio Alcântara, o
parâgrafo unico do artigo 5° do Projeto.

As Comissões d~ Trabalho, de Administração e Serviço Público e a
Cómissão de Finanças te Tributação manifestaram-se pela aprovação das alterações. de
carater supressivo, introduzidas pelo Senado no projeto.

Éo relataria.

n- VOTO DO RELi\.TOR

Cumpre a esta Comissão, nesta oportunidade, apreciar apenas as
emendas ao projeto aprovadas pelo Senado, que resultaram na supressão dos anigos 14. "in
fine", e J5, e do parágrafo único do artigo 5" do PLC. Como todas as emendas. em exame,
são supressivas, porque a prejudicialidade também importa em supressAo, elas envolvem
questão de merito que não é da competência desta Comissão. e Slm do Plenàrio, a quem
cabe decidir por sua aprovação ou pelo restabelecimento do projeto original da Câmara dos
Deputados..
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Por conseguinte, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa das emendas apresentadas pelo Senado

Sala d. comr~o, 16 "'!!'1ro de 1999

D{/~cente Airud.
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redaç1o. em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela

constitucionalidade, juridicidadc e técnica legislativa da Emenda do Senado 10

Projeto de Lei nll 3.066~El97. nos tennos do parecer do Relator, Deputado

Vicente Arruda.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitu. José

'Roberto Batochio e fnalda Leitão - Vice~Presidentes. Antônio Cartos Konder

Reis. Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Moreira Ferreira, Ney

Lopes, Ricardo .Fiú7Jl, Vilmar Rocha, lédio Rosa, Júlio De1pdo, Jo" Indio,

Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

André Benassi, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Anv.da,

Zenaldo Coutinho, Zulaíê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,

Jose Dirceu, Marcelo Déda, Waldir Pires, Ary Kara, Augusto Farias, Edmar

Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Mussa Demes, Fernando Coruja, Rotand

Lavi@lC, Josê Antônio, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, José Ronaldo, Luis

Barbosa, Gustavo Fruet, Max Rosenmann, Nelson PelIegrloo, Luiz Fernando,

Nelson Marquezelli e Bispo Wanderval.

Sala da Comiulo, I I' de dezembro de 1999'. ,

PROJETO DE LEI
N2 3.165-B, DE 1997

(Do Sr. Chico da Princesa)

Obfiga as insliluições financeiras a ~, .dentro do fimile de galWllía
expresso, os cheques especiais emitidos por satIlI clientes, e dá oulnIs
providências; tendo peracares: da Comissão de EConomia, InckIsIria e Comércio
pela rejeição (Relator: Dep. Hugo Rodrigues da Cunha); e da Comieaio de
FII1lIIlÇBI e TribulaçAo pela não implicaçio da matéria com aumento ou diminuiçio
da 19C1llla ou da deepesa públicas, não. cabendo pronunc:imlento quno •
adequação financeira e orçamentária a, no mérito, pela rejeiçio (ReIalDr: Dep.
Edínho Bez):

{ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE FINAl\IÇAS
E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO. (ART.
54) - ART. 24, 11) .

SUMÁRIO

I - Prcjelo inicIai

11 - Na Comissio de Economia, IndúIlria e Comércio:
• termo de recebimento de emendas - 19f1l
- pamcer do Relator
- parecer da ComissAo

11I.- Na Comissão de Finanças e TributQçiio:
- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas -1999 (nova legislatura)
- p8IllC8f' do Relator
- p8IllC8f' da.Comiaslio

o Congresso Nacional decteta:

Art. 1° As Instituições FiDllIlceiras fiClll1l obngadas, na qualidade de co-responsáveis, a
honrarem dentro do limite de garantia e"JRSSO, os cheques especiais emitidos por seus
clientes.

Art. 2· Os cheques especiais citados no llJtigo anterior constituir-se-ao divida liquida,
cena e vencida. podendo como tal serem executados pe"'" Instituições FillllllCeiras COCIIra
o emitente imediatamente.

Art. 3° Fica vedada às Instituições Financeil1lS entregllrem aos emitentes dos cheques
cilldos no anigo anterior talonários por lItn'JlOl'ÍOdO de 5 (cinco) anos., .
Art. 4· As lnstituçõos Financeiras citadlls no artigo aiiteiior, poderá cobrar dos emitaues
de cheques sem fundos. encargos financeiros correspondentes.

Art. 5° Esta lei enlra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO:

Silo vários os molivos que nos levam a propor o presente Projeto de Lei. Daiiie..
apontamos o principal, que é dar credibilidade ao instituto do cheque 1)0 pais que com o
crescente aumento da inadimpl!ncia apontada por toda a imprensa IUicionaI C conhllc:ida
de todos está se tomIIIdo totalmente desacreditado.
As Instituições Financeinls têm grondp l'~;<:l;..Je responsabilidade com o.~-CP:
vem ocorrendo, assim devem ser responsabilizadas peIos·Canões ou chequêS apecWs
com valores de garantia expressos em folha, emitidos por seus clienla e que nIo
contenham saldo suficiente plll'll seu saque.
As referidas Instituições, cobram de seus clienla, a eIaboraçilo de Clldas1ros para que os
mesmos possam ser classificados como especiais e delenninar em va!or-limi!e )*a
cheques de sua emissio. Nilo é jUSlD que os mesmos sejlm devoIvidos'l cp: O já
sacrificados pequenos comen:iantcs lWIIuem com mais eae prejulzo.
?i_ dos arJUIIIeD!OS acima explicitados, COIlllmos com O lIpOÍO dos iIu1za Pares )*a
I aprovaçio desIl: projeto de lei. . :, . "15Cr.~";:" 'J;; .;,.se:: "~ 1ID _ •

5" -' ·.'2"'b_F~·

Sala das sessões, emtfde~.... de 1997.

COMISSÃO DE ~CONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.165197

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

eam.. .dos Deputados, o Sr. Praidente detanninou a abertura - e

divulgaçio na Ordam do Dia das Comiss6eS - da prazo parlIa~

de emendas, a partir de 04109I97, por cinco seuOes. Esgotado o prazo,

nio foram racabiclas emendas ao projeto.

Sala da Comissao, em 12 de setembro di 11197

~ ~
.

. .C.&.
~MÉLIARIBEIRO CORREIA DE A úJO

~1Í8

COMJSSÃÓ DE ECONOMIA. L'fiIÚ5TIIIA E coMÉRQO

l-RELATÓRIO

- Á~içio em ~Ia ~;;a~P'roc~d;.: i~"~~';"'
fUllDCOllIS honwcm. dentro do limite de pranlia expcaso, os cheques espccioia llDilidoo

por seus clientes.

FICUIl&.1iJldL a execuçIo imediila doi tilllloo nt'eridoo .....ia
instituições financeiras. por cinco ...... a emrep de l&Ionirio 101 emilema c1IÔIIcquos
acima do limi...

Em ...·jlllli~llJUlIIOal& o A.- ocr Jiocaoirio .... pok
CIIdibiIídade do instilulo do choque, quo se veria dimillulda pelo ÚIlO de~
fúlolleeitu devoI_ chl!qua emilidos cIeaIm doi vaIons 'de pIIllIia~ _
f~~=

Findo o prazo "'1imenW. nio foram~ .........
!'nljcoo.

ÉONial6rio.
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n. VOTO DO RELATOR

Rctpeiramos e nos irmanamos com as preocupações maaifcstadu
pelo nolm: Deputado Chico da Princesa ll<:CfCll da necessidade de gMIIIlÍr ertd1bilidode ao
Íll5titutO do cheque r: evitar prejuizos. paniculannente aos pequenos comerciamcs.
derivados da em.ssio sem fimdos. Quenomos crer. todavia. que nllo logrou o Auto<. com o
Projeto em anâlise. fllCr avançar o ordenamento juridico na direçio sugerida.

• A Proposiçio em tela· a par de conter relevanle5 pIOblemu de

redIçio e .écnica lesiJlativa - é inócua do ponto de vista do mérito CCOIlÕmico. objeto de

apro<íaçio por cstI Comissão. e inodcquada. salvo melhor juizo. do poIIlO de vistllepl e
COIlStilUCionaL

De fato. ,; impotllUlte reu:r que nio CXÍSle provido Iepl pera o
chomado "cheque espccw" ou "cheque gzrantido". O referido titulo llIda mais é do que

um cheque comum - vale di2er. uma ordem de posamenIO â vista sobre fiIDdos diIponivois
em poder do saoado -. para saque sobre uma coma corrente. aqual __ por via

COIUlIruaJ. uma operaçio de crridito rotativo. Em OllllU poIavru. fica aborta .. ÍJIItÍlUiÇiO

liDaDceira -1Sé certo limite. cuja detiniçio também ,; prevista COlIlrItIIIimeI- UIIlIIià
de crédito que cobrir4, por delenninado tempo e mediante JlIIl!IIIlCIIlO de juros. os saques
a descoberto realizados pelo correntista.

l5IO posto. fica patente uma primeira comradiçio do projeco. 10

prttonder regular por lei aspecto 'de um imniiúto • o ·cheque especw· • que DIo poIIlIÍ

qualquer previsio legal. declllTClldo lio-tomeIlte do COIllmO enm: u portes lIMlIvidu.
Ademais. ao peneuar Oesta forma lII ..fera do direi", pri..oo e da libetdldede_.
..... se fUor~ de uma sólida jUSli_ de ordem pclbIíca, _ sahoo

melhor apn:ciaçio. conlla ,'irios priocípios e dí5posilivos de """" ordem COIIIlilUCional.
Tais questões. no entanto. sendo afelu a direito becirio e direito COIIIlilUCioaal. li9M â
compclCncia daIa Comissio. e seria certamente abordadas <jUIIlÔO da apICCioçio da

muóri& pela ComislOes de FinaDÇIS e TnÕUllçio e de COGIlituiçio e JIIIIiça e de

RedIçio, quese~.

No que se refere 10 mérito ecoOOmico. por OUUD lado. o que dcwl
.... o foco das llCIIÇÕCS é o &lo do que os COIIlIaUlI de ·choque especial', ..,,....,
coocedem ao cliente um limite globU para soque a deIcobcr1O ...............
especilicando sobre cada cheque em ponieuIar. CoemlllO_ com isto, nIo hâ. ..
imensa maioria dos ·cheques especws·. nenIwma refem>cia, no clJoqoe. a IiIlÚle de

guamia. de modo • que se pudcue imaginar riIido 111 limile para CIda tltulo em
ponicular. A tais casos. por COftIOIIlime - que. como dito, constituem a lDlpIa maioria dos
tíluIos em questio - sjlDJllcsmente nio .. aplicaria o Projeto em anôlise.

SpnIiCo. FelI8r JIlniclr,~ Mota. Joio Pizzolalli. JOlio RlIdecker e Luiz

• 8nIglI••

sala da Comissao, em 24 de setembro de 1997

~~..__..-~:=EDINA
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTACÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.165-A197

Nele terrnoIl do ar!. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
~. o Sr. PrlIaidente de!enninou a abet1um e divulgação na Ordem do Dia das
CominOes de pnIZO para~ de emendas, a partir de 24111197. por cinco
HUOes. Esgolado o pnIZO, n60 foram recebidas emondas ao projeto. .

S8la da Comiasão, em 1° de dezeffibro'cki 1997.

8enborPresideIlte:

Nos termos do III 105, pujpllI õnico, do RegimeDIo l'nfmIo
eis CImara dos Depuaodos, requr:im a V...Exl:cl!Dcia odearqaiftmellto das proposições
aquir~queslodc;lIIÍII1Ia-:na: .

Por 0UlrI feira. nos CllJOS em que .vetltIIIlmenre • por ....

COllCCSSio conrmual. dcntto de uma estratégia mercadológica mais apssiva 
delennlllada instillliÇio Iinan.."a se dispuser. imprimir no 1a10nâri0 o limite de 1lI:'IlItiL
desneocssária uma lei que obrigue o banco a honrar os cheques emilidos aboiJw do Umi...
uma vez que assim ja cstIria obrigado pelo pniprio contrato uainado e pela Lei n'
8.078190, o Código de Defesa do Comumidor. !ob petII de clara inccJnàcia em
propo.ganda eft8lllOSl e desrespeito a economia popular. lrregularidldes por ICIIO

ocorrida neste campo. por cotlSCguilIle. nio carecem de iniciativa legislativa. se DIo de

imediala denúncia dos infratores ao Banco cemral do Bnsil. "'" (qios do~ de

Defesa do Consumidor e ao Ministério P1Iblico.

Por todo o exposto. nosso VolO é pela rejeiçio do Ptojeoo de Lei

naO 1974196
!I.aO 3111197 .
fL"316!1!l7
!I."3194/!17

Saladas Seulles, em 03.02.99

PL aO 32l131l17
. PL'a°339'11'J7

1'1; aO 4I73I!IlI
PL RO 40741!1S

: .... ::.

n' 3.165/97.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

-/4,., .....>7) (':......t/. ....::,e. J6.ti\.~~
UllO RodriSUCS da CIIIIiIa

RclalDr

"I. PARECER DA COMISSÃO

A CominA0 de Economia, Incll1strle li CarrM!do. em rMIllIo

OIdlll6ria reeltzada hOje, REJEITOU. llII8IIltnemente. o projeto di LeI rf'

3.~7. lllI& tem1QS d~~ do ReIlIIor. Deputedcl HugCl RcxIrigueI ele

CuriIlII.
-,,-co ,. -&lIveram presentes oS senttoru DepullIclos:

Rubem Medine - PmIdente. Hugo Rodrigues ele CunhII •

lfíu\6 de Como-,.·~llIiteS.AritCIIlkl BeIimenn. Herculeno~.

1l11l8I PInheirO. JQ6Q Fauarelle. Um- NeltCl. Merllu GIIIrM'IeS. 0dIclr KIIln, __

Renelc? Jo/lnSSQII. RIcerdCl HIricIio. ArCllde di. ()UveR, CunhII~ DIIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.165-A197

ta tennoI do ert. 119. I. do Regimento Interno da CfImllra dos
~ o Sr. PrMidInle delerminou a lIbertura • cIivulgaçio na Ordem do Dia das
CcIniU6H di pnIZO pera~ de emendaS. a partir de 24105199, por cinco
-.&11. Esgotado o pnIZO. nIo foram nIC8bIclu arnencIas ao prcjelo.

8ala da Comislllo. em 31 d. maio de 1999.
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o Projdo de LU _ oplgndb obrig& as lnItil:uiçlíes F"1IlIDCCiras a.
boorarem OI cheques especiais emitidos por seus cliCllles, deoIro do limite de
pantia expaoo. F.IlabeIece que OI cheques em quedO coostituem tiIu10 de dívida.
~ certa. e vmcidI, podeIIdo ser execuIIdoa pelo buco sacado. FiDaImede.
dctamiDa que '" cIiaII:ea cujoa cbocp:a OI !-co& lO vejam olJrigIIdOI a. hoanIr.
fiquan imPedidol de receber taJonjrio por.ciDco lDOlI, e impOIIibiJila que aejam
colndoo eDCIQlllI fiDIIIceiroa lOln o w1cr doi cbequeI em queotIo.

Na. C<miaIo de Ecmomia, IndIlItria. e Comércio, a. prllplIiçIo fui
rejeitllda por ,!II11ljrnjdodc. DOI _ do parecei' of<recido pelo IIuItre DepaIado
Hugo Rodrigues da Cunha.

Delta. feita, lXlIIlpeIe à Ccmiaio de F"1II8DÇU e TributaçJo opiDar
sobre o mérito e 0XIIl11iDar a. odequIÇio finaDceira e orçamentária da propooiçio,
que, 110 pnzo regiroolDl., nIo recebeu emendas.

11- VOTO DO RELATOR

PreIiminanneme, cumpre-nos observar que o denominado "<beque
espedal" ..quer é tratado 110 âmbito da Lei n.°7.3S7. de 02 de Setembro de 1985
(coobecida como "Lei do Cheque''). Na. verdade, o COttIIIlDCIlle chamado "cbeque
especial" é tio somcDle =nome de fantasia, cem =forte apelo men:adológico
que foi adotado, há alguns anos atrás, pelos bancos InsiIeiros.

TccnicameDle, o que existe é um clllllrlto de aidíto rotativo que é
disponibilizado pelo bmco poro. alguns de seus clieotes. PortaIIlo, fica desde já
estabelecido que O cheque especial lIlIda mais é do que = CllIIIrIto de cn!dito
fumado etllre O bmco eseus cliCllles, oode o banco se cOlllprllll1tlle COIIl o cliCllle a.
abrir= limite de aidíto atrcIa.do à conta com:me. que poderá ou nIo, ser utilizado
à medida em que OI cheques emitidos forem apresaJtadoo 10~ _.

--:; . ':"_..:..
AtuaImCIIle os negóciOl realizados pelo cliente cem terceiro..

SOIIICIIle podem implicar as duu partes intaessadas, nIo dependendo do &to de o
cliCIIle .... ou DiD oomlIlista. de qua1queI' banco, ou de possuir aidíto ou débito
penme 0IIIrU peuoas meu ou juridícas. As dívidas bo:ie decorteme& deucs
negóciOl do de responsabilidade exclusiva. do próprio emitente do cheque e de seus
..-ais garanIidoreIlIO titulo de cn!dito. Eu!eDdo que I~a DCCCIIirio uma aoáIíte
mais profunda objetivando respooaabiIizar OI bmcoa. "Para tIUlo Iewarei este lIIUIlIO
poro. a COOliaio Especia1 que TIlIta da RegllJany:ntlylo do Artigo 192 da
Ccnstituiçio Federal, na qua1sou relator. 0bviameIIIe que deveremos llIbmeter a
discuuio _ Comissio apóI anáJiae e pcaquisa. j1llllO U institniçi5ea fiDaDceiru,
bem como divI:rwa aegnimmtOl da 1I0Il&aociedade.

De outto modo, parece-noa deacabida, também, a proibiçlo, COIlIida
110 artigo 3· da propooíçlo, que pretaJde impedir a. emrega de taJoaírio ele c:heque
por S &IlOl, àquele emitaM de = "cheque especial". que, por aIsam maIivo, DIo
oufici_ esclarecido no Projeto de Lei em qucoIio, agiu de fimIa incom:ta
poro. cem OI bmcficiárioo de titulo de cridito, vide na integra o deapropóoito do
artigo 3":

An. 3" fica lIethiI às 11UtitJdçiSu~
~ aos _1_ dcM cMquu c/todos 110

artigO antIrior ra1ollát'itn por llIIr pmodo a.r 5
(cmm) mtOL • .:.~ ""'~T·

Cabe a esta CaniaaIo, além do exame ele lIIl!riIo, apncíar a
propooíçio quanto à lIUI. adequaçio orçamentária e finmccira, confixme prevêem OI

lrtI. 32, IX. h e S3. IJ, do RegimenlD Jntemo da CImara doe 0cputad0I- RICD. ..-

Ainda de acordo com o Regimenlo rm.mo, S<lIIIIDIe ...,....

propooiçl5es que "importem &II!IIaIfO ou diminuiçio de rec:eita. ou de dcapesa.
pública" estio IIljeiru 10 exame de ~dade ou ldeqoaçIo finm:eira e
orçamentíria.

A matéria 1ralada 110 projeto em exame Dio tem rcpercuuio direta.
ou indir& nc orçamento da Uniio. eis que reveste-oe de caráter euencil!tnmte
nonnativo, sem ÍmpaàO financeiro ou llrÇIJDCI11írio públicos.

Diante do cxpoIto. _ poIIl_~ u ..... <Dl

.-o ou dIm:IaIçio da recab oa U liapeM ....... Dio cabaIdo a este
órgIo tialico rea1izar exame de adequaçio quanto 801 upecloI financciroo e
orçamcmáriOl públicoo do projeto de LU n.0 3.16S-A, de 1m. e,~ ..1IIátID,
VCúmoII pela IU&rejeiçio.

Sa1adaComildo,'em .tC\ de $.\.~ de 1999.

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hoje,
concluiu. unanimememe, pela não impiicação da maté<ia com aumento ou dimillllição

da receita ou da despesa públicas. não cabendo pronunciamento quanto ti

adequação financeira e orçamentária e. no mérito, pela rejeição do projeto de Lei ri"
3.165-AI97, nos tennos do parecer do relator, Deputado Edinho Bez.

Estiveram presentes os Senhores Deputados, Veda Crusius, Prelidenl8; Max

Ro senmam. Armando Monteiro .. Rodrigo Maia, Vico-PresiderU&; Betinho
Rosado, Deusdeth Pantoja, Jorge Khoury, José Ronaldo, Manoel Castro, Edinho Bez,
Minon Monti, Paulo Uma, Antonio Kandir, Custódio Mattos, José Milillio, Carlito
Merss, José Pimentél, Minon Temer, Ricardo Berzoini, Iberê Ferreira, OdeImo LeAo,
Basilio Villani, Féiix Mendonça, Luiz Salomão, Evilásio Farias, Marcos Cíntra, Antonio

Jorge, Luiz Carlos Hauly, Silvio Torres, Luis Carlos Heinze_a Olimpio Pires.

sala da ComissãO.!,.'!ii.,:la outubro de 1999.

~ta4-lCt1
l>epi.IÍada Veda Crusius

Presidente

PROJETO DE LEI
N2 3.2D2-A, DE 1997

(Do Sr. Nilton Baiano)

Limita a realização e exibição de sorteios, vendas, promoções ou prestaçio
de serviços por telefone nos programas de rádio e televislio.

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)
- ART. 24,11).

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 - projetos apensados: 3.293197, 3.710197, 4.348J98 e 4.596198

111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

• termo de recebimento de emendas -1997
• termo de recebimento de emendas -1999
• parecer do Relator
• substitutivo oferecido pelo Relator
• tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
• parecer da Comissão
• substitutivo adotado pela Comissão

o Congresso Nacional decreta;

An. 1° É vedada a realização de soneios por telefone através dos

meios de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

An. 2° O artigo 37 da Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990,

que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências". passa a vigolllf

com o seguinte parigraf',o 4°',

"§ 4° A prestação de serviços ao consumidor e a participsçio em

eventos nas emissoras de radiodifusi,p sonora e de sons e imagens deverão ser precedidas
da divulgaçio de seu preço na fonna de áudio e vídeo, sendo vedada a cobrança através de

fatum de prestaçio de serviço público."

An. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

An.4° Revogam-se as disposições em conm",r.'
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JUSTIFICAÇÃO

A realizaçio de sorteios por telefone. conhecidos por telclorte.
s-lizolHe e,m nos1as emissoras de lelevido e !em gerado elevado lucro pua as
entidades promotoras. Trata-se de iniciativa que sugere ao espectador que putícipe de II1II

sorteio lipndo para a emissora. A taxa, usualmente de cerca de tn!s reais. é debitada na
conta teleflKlica.

A farsa de tal iniciativa reside em que nem sempre o titullr da

conta tdefOOica é aquele que faz u li8lÇ6es. Devido ao horário em que o sorteio é

diwJpdo. crianças e jovens precipitam-se ao telefone e fazem grande nÚlllCro de liPQlles
com a insenua expectativa de que. agindo dessa forma, irio elevar a sua chance de vencer
wn premio. É o jogo de azar em sua pior expresslo. pois o panicipante joga fora seu'
dinheiro sem perceber.

o preço' extorsivo da ligaçio faz com que tais serviços tenham
wna margem de ganho inusitada. A wn custo de trCs reais a li~.-IIIII·_o iIe

participaçlo moderada, da ordem de cinqüenta mil pessoas. irá gerar um movimento de
cento e cinqüenta mil reais, seis ou sete vezes mais alto que o valor do prémio.

Entendemos ser preciso coibir essa prática. ,,!Io é aceitável a
nosso ver. que o prestador de um serviço público use a sua outorga para enriquecer com
jogos de azar. Apresentamos. nesse sentido. esta proposiçio que proíbe a rea1izaç1o de
sorteios por telefone através do rádio e da televislo. e veda a cobranç& de outros serviços
através de fatura de prestaçIo de serviço público.

Tendo em vista a relevincia do tema, esperamos contar com o
apoio dos !}Obres Pares no exame e aprovaçio desta iniciativa.

Saladas Sessões.en;'·(~( de 199·i

criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua sa
úde ou segu~ça.

§ ~. Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa
por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do pro
duto ou serviço.

§ 4° - (Vetado).

Defiro, nos lamos do 8I"L 142, 4. IUO, • 1pCIlU~••
do PL •• 3.293197 ao PL n· 3.202IJ7. OM...le •
C6iDkrlll .....u......l....pli.,puH\-

.Em.:l"/~O I"

COMISSÃO DE DEFESA DO COi. Brasília, 14 de outubro de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA A~EXADAPELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSU
MIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

....................................................................................................................
CAPÍTULO V

Das Práticas Comerciais
...............................................................................................................

SEÇÃO 111
Da Publicidade

Art. 37,. É proibid~·i~d~·p~·b·if~id~d~·~·;;g~~osa ou abusiva.
§ 1°· E enganosa qualquer modalidade de informação ou co.

... municação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados so·
bre produtos e serviços.

."

§2° . É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o me(lo ou a su

. perstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da

Senhor Deputado,

Nos tennos dos artigos 142 e 143 do Regimento
Interno desta Casa, solicito a V. Exa. as providências necessárias à apensação do
Projeto de Lei nO 3.293/97 • do Sr. Chico da Princesa - que "limita a prestação de
serviços com cobrança efetuada através de fatura lelefõnica, e dá outras providôocias"
ao Projeto de Lei n° 3.202197 • do Sr. Ndton Baiano· que "limita a realizaçio e
exibição de sorteios, vendas, promoções ou prestação de serviços por telefone nos
programas de rádio e televisão."

Atenciosamente,

a~ft-Jzar'Presid e

/

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Cãmara dos Depulados
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PROJETO DE LEI N!! 3.293, DE 1997
( Do Sr. Chico da Princesa )

LiIlita • preataçlo de ",~rviço. com cobrança efetuada através de
fat.ura telefOnica, f:! ch outras providências.

(AS COIIlSSOES DE DE.FEsr. 'lO CONStlHIDOR, MEIO lUlBIEllTE E MINORIAS;
E DE COIlSTI'l'UIÇAO r JW"iÇA E DE REDAÇl.O (AJlT. S4)---AIlT.-.24,
U)

oCOngRlSSO Nacional decreta:

AJt. (' A prostaçio de serviços de qualquer naturtza, com
colxIIlça efetuada _... de l"alun de serviços teletõnicos, dependeri de prévia

autoriDçio do usiJllJlle ou proprietário da linho.

Patipfo único. Cabe à empresa prestadora de serviços
telef&oicos assegurar'" do prévi••utorizaçio do assiJllJlle pon recebimento de serviços a

coInr em fatura.

AJt. 2" Os serviços de anúncios, conversas ou gravações de cwtho
erólico deverIo ser autori~ _vés de senha de acesso, cobrança por cartio de crédito
ou outro meio similar que caracterize • previa anuencia do assinante para o recebimento
do oerviço e • privacidade de seu uso.

An. 3- 1\- veieulaçio de anírncios de serviços eróticos nd5

emissoru de radiodifusio sonora ou de sons e imagens e nos canais de cabodifusio fica
limitada ao horário compreendido entre as vinte e três horas c as quatro horas. devendo
lpCe!OIIlIr de maneira clara as condições de prostaçio dos serviços, • forma de canmoça e
as tarifas aplicáveis.

, Art. 4° A veícuJaçio de mensagens. anúncios ou conversas
~cas fora das condições estabelecidas nesta Lei caracteriza atentado ao pudor. sendo
ptIllIdo nos termos do legislaçio vigente.

AI!. S' A empresa prestadora de serviços de telefonia respondcrá
solidariamente pelos danos ou ?rejuizos causados ao 1.1tu\ar da linha leiefõnica ou a
terceiros, pela \ eiculaçio de anUncias, conversas ou gravações de cunho erotico em
desacordo com o mspo5to nesta Lei

Art. 68 O '!TUI' t;.a I . '" I 'fõnica poderá.. no prazo de qui~
dias contados do recebimento da tatLr"': Ú05 !I\~r· . 'I~ questionar a cobta:Iça.indevlda.
ficando dispensad\\ do previa p'J.gr:m.:.· (. da m~',i • dos juros, multas e demais taxas

aplicáveis.

An. l' Esta lei entra em vIgor na data de sua publicaçi(

Art. ge Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A preslaçio de serviços de cunho erótico por telefone, conhecidos

como "pomotelefonia", tem dado mugem • inúmeras agressões aos principioo éticos e
sociaí. da pessoa e do familÍL Sio tieqllenleS ao casos de menores que, aproveitando-se
de descuido do6 pois e do livre diSponibilidade do serviço. escutam gravações ou

entabulam diálOiOS inadequados à sua idade e formaçio.

SIo muito., também, 05 problemas de cobrança indevida do

senoiço, pelo uso de telefones sem o conhecimento de seus titulares, o que tem ocorrido,

em especial. com telefones de pessoas juridicas.

A pomorelefonia é alavaneade. sobretudo, pelos anúncios

veiculados na televislo e nos canais de cabodítilslo, que n!o explicitam adequadamente •
forma de p:estaçIo do serviço e as tarifas aplicáveis. Muitos omitem, ou colocam em
'letra miUda", o fato de ser cobrada tarifa de lipçio internacional, muito mais CaI> do que

a lIXa usual de acesso ao oerviço.

Visando limitar o acesso indevido de jovens à pomotelefonia e
tornar mais claras as regras dessa modalidade de semço, apresentamos este projeto que
obriga as prestadoras • ....gurar·se da prévia anuência do titular da linha pon a
veiculaçio de mensagens eróticas, exigindo. sua idemificaçio através de senha, número
de cartio ou procedimento similar. Buscamos, igualmente. limitar a veiculaçio de

anúncios etólicos aos horários destinados a publico "adulto"....
Este problema vem sendo a.gravado pelo desinteresse das

empresas de telefoma em cnar as necessanas barreiras à sua exploraçio indevida. Trata·se
de atitude madmissível em empresas públicas. ainda mais que. ao pennitir a cobrança do

serviço em conta telefônica. tornam·se solidariamente responsaveIs por quaisquer danos:
materiais e morais advindos deste.

Pelas razões expostas. acreditamos na relevância desta iniciativa e
pedimos o .poio dos ilustres pares à sua 'ptovaçio.

PROJETO DE LEI N!! 3.710, DE 1997
(Da Sr" Dalila Figueiredo)

Proíbe a realizllçlo de sorteios pelas emissoras de televislo.

(APEl/SE-SE AO PROJETO DE LEI N" 3.202, DE 1991)

oCoogresso Nacional decreta:

An. I' Fica proibida a realizaçio de soneios pelas emissom de

televisão, inclusive pelas emissoras de televisão por a:ssmattJr2.

Pmgrafo único. Excetua·se;i. proibiçio do caput deste arbgo •
reaIiDçio de soneios promocionais baseados na remessa de canas, contendo ou aio

rótulos de produtos, ou outra forma de inscnção, desde que sem nenhum custo pon os
pri:ipounes:

AJt. 2" O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará as
emissoras de televisão a multa de cem mil rea.lS e, na reincidêncía, a suspenção de tnnta

dias.

An. 3' Esta lei entra em vigor na dota de SUl publicaçio.

A.rt. 4° Revogam-se as dispoSições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Nos ulnmos tempos pro1ífcranun. nas emissoras de telCVlSio. a
reall7JlÇào de soneIOs cuja mscnção e feita por telefone. a um custo predeterminado por

Iigayio.

Precanamente regulados por Portaria do Ministéno da Justiça,

que. teoncamente. os reserva as entidades filantr0PICas. os soneios. na verdade, têm-se
revelado um sistema que se aproveita da boa fé da popuJaçio para enriquecer
indevidamente uma cadeia de exploradores.

Apenas fonnalmente as entidades filannópicas apateeent como
beneficiárias, moa vez que, conforme a imprensa tem publicado nas tiltimas senumas,
apertaS uma parte irrisória dos miIbões arrecadados tem chegado aelas.

Os ganhadores são as emissoras de televisio, que cobram pelos
espaços cedidos em SUl programação preços superiores aos oonnais, as emp<aas

mamadas pelas emissoras para geoenciar os soneios e as companhias teletõoicas, que
colK'Im até 25% da am:cadJI;io pela cessio das filcilidades teletõoicas.

As autoridades govemamenlalS anunciatam sua diSpOOição de
revisar a regulamentação do 1SSlIllto. Em nosso entendimento, porém, o que se deve fazer
é simplesmente proibir tais soneios. Trata-se afinal. de mn jogo que, além de tudo, està ao
a1caDce de crianças e adolescentes. Por isso, além do prejuízo. economia popular, deve

ser considerado o prejuízo que provoca à educaçio das futuras ge"Cõcs.
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Por .- .-iws oopemmos _ c:om o lJlClÍO de todos os
íhIItRspaIImemares pon &1pIUVOÇIo de 1lOlOO projeto.

.'

PROJETO DE LEI N~ 4.346. DE 1998
(Do Sr. f'ilson Gibson)

Proíbe ~ real.i=.açào de sortei.os cuja reali=ação sa faça por me:LO
de telefone.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.202, DE 199i)

o Conf!J"esso NaCIOnal decreta:
An:. )0 Fica proIbida a expJof2çrlo. :m lodo tl lcmlÓno naclonJ.1.

de sonetos. com iinalidades fil:mtrópiC:J.S ou nioy cuja pamclp.Jção st: iaç:s. por meIO á~

lele:fon~

An. 2& A exploração de saneias. d~finlda no anlgo 31ncnor.

configur:ua :l CO:i.lr3\'cnç:io pen3.f de "Loteria não 3ulonZ1dz°. pr~nSl.2 n(l ::Hi.i~o 51 L'

parigrafos âo D~rclo-Iel n- 3.688. de 3 de outubro d~ 1941

JUSTIFICAÇÃO

E nOIeml a conrradíçio exjsleme no Pais. enue J. proibiçJo de

jogos de 3Za:'. mclu51\'e (,\ Jogo do bicho. e a proliferaçào de IOten35. es~ciaJment~ a~

pnvadas. COmo e o caso recente dos saneias promovidos pelas emissoras d-e televísão

o povo braslÍelro, sacrificado com o desemprega. b;!IXOS salanos

e Juros altos. não merece sofrer maiS este flagelo. que lhe iuna se:J mInf!ll3.ào dinheirO

muna áiacoilc3. iormula de: Jogo praticamente sem chances à~ ganho. que \"~nde Ilusões c
ennquece :i!clwnente 3. uns poucos velhacos exploradores

Porestes-mottvo5. submetemos a constde:raçào'd~ toçio~ os I!ustreS .

pares o presente pro,leto de lei. panl o qual. em face de seus mentos. esperamos contar
com o apoiO ti~ todos o!- Ilustres CongressIstaS.

LEGISL-\CÃO CrrADA A."EXADA PELA
COORDE:'iAC.4.0 DE ESTL"DOS LEGISL-\m·OS· CeDI

DECRETO-LEI N° 3.688, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.

Parte Especial

CAPÍTULOvn
Das Contravenções Relativas à Polícia de Costumes

- Loteria nlo autorizada
Art. 51 - Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:
Pena - prisão simples, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e muIta,

estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes
no local.

§ l° - Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à
venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta
introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.

§ 2° - Considera-se loteria toda ocupação que, mediante a
distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios
análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro
ou bens de outra natureza.

§ 3° - Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os
sorteiQ.SautQ~ na legislação especial•

PROJETO DE LEIN~ 4.596, DE 1998
(Do Sr. Paulo GÕu".. )

Proíbe a realização de sorte.ios pelas eai.ssoras de televiaAo.
quando ialpliquUL no paga-nto pelos participantes.

(Al'ENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.202, DE 1997)

o Congresso Naciooa1 decreta:

Art. 1· Fi... proibida. em todo o lmitório nacioIlal. a molizaçIo
de sorteios pelas emissoras de televisio, abertas ou por assinatura, que impliquem em
popmento, a qualquer tilU1o, por pute dos porticipontCS. •

Art. 2· A desobediência ao disposto nem lei sujeitará 05

infratores às penalidldcs pteVistas no artigo 59 do Código Brasileiro de

Telecomunicações, instituidopeiaL.ei n·4.117, de 27 deagosro de 1962.

Art. 3· Esta lei __ em vigor na data de 5\13. poblicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Os rorreio. que lI05 últimos tempos proJiJerzrlm em todu ao
emiJIo~tdeviIio brui1eira, t!m sido WD& du mais engalhosas !'onDas de e:<pIonçIo

, da boa fé de oossa popuIaçio.

No Bmil o jogo é proibido. .cassinos, onile só maiores de idade
poderimn entrar, são ved>do. pela lei. Mas~ um cassino lllOIlUIDeIIII1 detrô"ioo, do
tamanho do país, no qual criança pode apostar. E só usar o te!:fone.

O irõnico di!to tudo é que estes sorteio. se realizam, pr_e,
com intuito de auxilio ao& necessitados, conforme reguiamentJçio do Poder Executivo. Na
verdade, as pobres entidades b<neficenres empnmam seu nome pua 05 sorteios em troea de
uns míseros reais, quando os recebem, conforme a imprensa nacional jâ notificou ti.rtamente.

Por estes motivos, nos parece que I única alternativa é proibir
delinltivallléme a reaJizavio de tais sorteios. Esta é a 1lJWidade do llOSSO projeto. motiVo por
que esperamos contar com Q apoio de todos os ilustres Parlamenwes.

Saia das S=ões, em4 de junho de 1998

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESI1JDOS1.EGISUTIVOS.CcDl
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CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

LEI N° 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE /08/1962

INSTITUI O CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇOES_

CAPÍTULovn
Das Infrações e Penalidades

..................................................................................................................
Art. S9 - As penas por infraçio desta Lei são:
a) multa, até o valor de NCrS 10.000,00;
b) suspensio, até 30 (trinla) dias;
c) cassaçio;
d) detenção.
* ArtirO. Wcapwt". COM redoçiSodDda~oiJ«nIo.úi .......... 236. de 281021/967.

§ l° - Nas infrações em que, a jUÍZD do CONTEL, nio se
justificar a aplicaçio de pena., o inftator será advertido,
considerando-se a advert!ncia como agravante na aplicaçio de peuas
por inobservincia do mesmo ou de outro preceito desta Lei.

* § 1°com ndoçiio dIIdapejo Docmo-ú, mDIoml236. M 28102'/967.

§ 2" - A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou
CO!Úuntamente, com outras sanções especiais estatuídas nesta Lei.

*§ 2°COM ndaçiJo dIIda pejo DcNto<ú, mi...TtJ'236. dr2&'02·/967.·

§ 30
- O valor das multas será atualizado de três em três anos, de

acordo com os níveis de correção monetária.
* § 3°com ndaçiio dIIda pejo Docmo-ú, mm-o 236. M 28·02/1967.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE EMINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.202197

Nos termos do M. 119, ceput. I;do-Regirnem
Int8mo da CAm8ra dos DepubIdos. ° Sr. PresidenIe da ComiUlo
doWnninou a aberttn • divuigllçiD, na Ordem do DilI das ClllI'Iln6u, de
prazo para I1lClIbimento de -.cIas (5 Ha6H), no período de 07/11 a
18111197. Findo°prazo, nIofaraml1lCllbidU emendas.

Sala da Comiuio, em 19 de llOIIeII1bro de 1997.

REQlJERIMENTO
(Do Senhor CBICO DA PRINCESA)

Requer o o desarqwvamemo de
(rOpO!ÍÇlles.

SenhorPresidente:
Nos termos do art lOS, porigmo único, do~ IIIlOrDo

da Cimaa dos DepuwIos, requeiro a Vossa Exce1!ncia o d....rqaiva_ das l""\105iÇÕ05
a seguir relacionadas que do de minha autoria:

PLD' 1974.'!16
PLaO 310ll1!l7
PLa'316S197
PLa·31907
PL a' 3293J!/7
PLa'3397JfJ7
PL a' 4073I9lI
PL D' <1074191

SIIa das Sessões, em 03.02.99

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.202197

Nos tennos do Ar!. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr_ Presidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no period1nle'31105199 a
08lO6I99. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão. em 09 de junho de 1999.

~
'-~

Aurenilton de Almeida
Secretá .

1- RELATÓRIO

o projeto .em epígrafe e seus apensos
encontram-se neste órgão técnico para terem seu mérito apreCIado no
que OIZ resoeito á oroteção do consumidor.

o PL nO 3.202197 veda a realização de sorteios por
telefone através dos meios de radiodifusão e acrescenta parágrafo ao
art. 37 do Código de Defesa do Consumidor. no sentido de obrigar as
emissoras de radiodifusão a divulgarem os preços dos serviços e dos
eventos que envolvam relação de consumo, bem como veda a
cobrança desses serviços através da fatura de prestação de serviço .
público. Justifica a proposição o fato de muitas crianças e jovens :
serem levados a. ingenuamente. participar dos saneias sem
conhecerem os riscos envolvidos. além de a autor considerar
inacertávei que um prestador de serviço público beneficie-se de sua
omorga para ennquecer com jogos de azar.

o PL 3.293197 detennina que a pres1açlo de
serviços com cobrança através da conta telefônica seja plBClldicla da
aulDnzação ao assinante e que a prestação de selVÍÇOs de COlMIISaS

eróticaS seja precedida de uma senha ou meio similar. b8m ccmo
regulamenla os horários em que se pode dar a publicidade __
serviços. Bstabelecendo sanções palB os que d8SCl.llTlprill!lll a norma.
Na justificaçio da proposta. o 8pRlHntanlll sus1!lnla. que a lim!
PfWIlIÇlio de tais S8IViços "tem dado margem a inÚll'lllras~
_ principios éticos e sociais da peaoa • da família", paa~
que menOAlS de idade particiDem de diálogos impróprias à ~
e formaçio, além de gerar delipeus nio aUloriDdas pelo .
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/
;_ Relator

\ -.
Deputado JORG~;ru~UDALEN

,,/ /

Ante o exposto, votamos pela rejeição dos Projetos
de Le. nOs 3.202 e 3.710. de 1997 e 4.:346 e 4.~96. de 1998. bem

como oela acrovação do Projeto de Lei nO 3.293. ae 1997. na forma
do SubStltuliVO em anexo.

regulamentar matéria tão particular quanto esta. O disciplinamento
necessàrio deve ser feito através de lei ordinária. poilro"assunto afeta
milhões de consumidores e merece tutela especifica.

I I . Entendemos que a'regulame~ta'çâo' mais 'efi~
seja a aplicada sobre o meio utilizado tanto para a participação em •
sorteios e venda de produtos e serviços como para a cobrança das .
faturas, ou seja, as concessionárias dos serviços de telecomunicação. :
Face ao atual estágio tecnológico dessas empresas, seria possivel .
que elas fomecessem ao assinante uma senha que lhe pússibilitaria o •
acesso aos sorteios e à venda de produtos e serviços que tenham a :
cobrança eietuada na fatura dos serviços de telecomunicação. Dessa .
forma. apenas o assinante, responsável úmco pelo pagamento das
contas. ou pessoa a quem ele desse o conhecimento da senha
podenam usufruir dessas facilidades.

-outro ~istema que cremos ser eficiente seria o .
bloqueio, por solicitação do assinante. de certos serviços. Assim,
mesmo tendo conhecimento da senha, seria impossível a crianças e
adolescentes. por exemplo. terem acesso a serviços coma sexo por'
telefone.

~ de 1999.Sala da Comissão. em de

11. VOTO DO RELATOR

o PL nO 4.596198 prolbe a realização de sortllios
pela televisão em que os concorrentes tenham que ef9luar
pagamento a qualquer titulo, e sujeita os infratores às penalidades
previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações. O Autor justifica
sua proposição argumentando que tais sorteios exploram a boa fé da
população. permitem que crianças pratiquem jogos de azar e nAo

atendem ao seu objetivo prim::cdial. que é angariar recursos para
entidades beneficentes. já que a essas cabe apenas uma ínfima
parceia do total angariado.

As proposições supracitadas não receberem
emendas. no prazo regimental.

O PL n° 4.346198 proibe a realização de somios
através de telefone e estabelece sanç6es para os infratores da
norma. Justifica-o a incoerência da legislação que proíbe jogos de
azar e permite a proliferação de loterias cujos exploradones terminam
por lesar os consumidores já flagelados por desemprego, baixos

salários e juros altos.

o PL nO 3.710197 proíbe a realização de sorteios
pelas emissoras de televisão, â exceção dos sorteios blllllllldos na
remessa de cartlls, desde que nAo tenham-:ctlS1o -para os
participantes. Adicionalmente, estabelece sanções para os i~res
da norma. Argumenta o autor, na justificação da proposição, que tais
sorteios "têm-se revelado um sistema que se aproveita da boa fé da
população para enriquecer indevidamente uma cadeia de
exploradores", pois apenas uma parte irrisória do montante apurado é
destinada às instituições filantrópicas, que deveriam ser as principais
beneficiárias. Alega ainda que a possibilidade da participaçlo de
crianças em tais sorteios é prejudicial à sua educação.

Sio flagrantes as contradições na nossa
Iegislaçio. Por um lado. proibe que o cidadlio pratique jogos de azar
em locais apropriados. como os cassinos, onde não se pennitiria a
entrada de menores. Por outro, não apenas permite ao ciéIadilo e a
seus filhos menores de idade praticá-tos através do telefone, no seu
lar. como pennite a ampla publicidade desses apostas nos meios de
comunicação social, e coloca toda a rede públicaae-córiiúniéãções a
serviço de certos tipos de jogos de azar.

SUBSTITUTIVO AO PR~ETO DE LEI NO 3.293, DE 1997

Disciplina a~ II1II
sor1llloa • a aquisi,çao de pródutos e
~ a1raYíIa dá rede iJ(íbIIca de
talecõmunicaçi.o.

Na verdade, carecemos de uma regulamentação
que impeça os abusos que vêm sendo praticados no Ambito dos
sorteios, bem como no âmbito da venda de produtos e ilerviçoS por
telefone. Crianças e adoleBcentes slo muitas vezes iludidos pela
propaganda e levados a participar de sorteios em que dllSCOllhecem
completamente a chance de semm premiados. bem como slo
levados a consumir produtos e serviços de qualidade duvidosa ou
outros, no mínimo, impróprios para sua idade, como é o caso dos
serviços de COnvenl8S eróticas e sexo por telefone.

Além dos problemas acima, existe outro que lem
causado graves constrangimentos e prejuízos ao consumidor. O
titular da linha é o único responsável pelo pagamento da fatUra de
serviços telefônicos, onde são debitadas.as.despesas 11IferIInllls. à
participação em lIor1eios e à aquisição de produtos e MlVÍÇ05 por
telefone. Porém, não há Impedimento para que alguém que nIo seja
o titular da linha use o telefone e adquira os produtos e serviços que
bem entender deixando a conta para o titular da linha pagar. A
omisslo das concessionárias de serviços telefônicoS diante da

possibilidade de ocorrênCia de tal fato ê um completo desrespeito ao
consumidor. e merece reoaro urgente.

o Congnesso Nacional decreta:

M 1° Ê obrigatória a prévia autorizaçio do
usuário, através de senha a ser fornecida, grmuilamente, pela
concessionária ou permissionária de serviço público de
telecomunicaçlo. para que o mlHlrno participe de SOl1iIIioa, bem como
adquira produtos e 5elVÍÇOS através do u~ dlr"11KIIr 'p(dca de
teIecomunic:açl!io.

M 2° A concessionária ou ptIfT11issionária de
serviço público de felecomunicaçio dew assegUl'll'g~,
por solicitação do usuário, o bloqueio, parcial ou total, de lICIIlIIO a
sorteios e venda de produ\Ds e seIViços realizados através da lIlde
pública de telecomunicação.

§ 1· ACOllCIlAionária ou pennissionária de RlYiço
público de telecomunicaçio deII'a el'eluar o bloqueio no prào de 8té .
:15 (quinze) dias. contado a partir da data da solicitação.

§ 2" Decorrido o prazo acima, a COlICIIISionári ou
pennissionária de serviço público de teIecomunicaçlo nio poderá
cobrar do usuário a eventual utilização de serviço cujo bloqueio tenha
sido solicitado.

Art. 3° E~ lei entra em vigor 90 (noventa) dias
. após sua publicação.

.- ./ 
DeputadoJORGE-~MUDALEN

. .~r

Não acreditamos que se deva proibir a participaçio
em sorteios com Tinaiidades filantrópicas. nem a compra de produtos
e serviços por telefone. pois muitas vezes essas faciiidades são
extremamente convenientes para o consumidor, mas que se deva
regulamentá-las. de modo a impedir que crianças e adolescentes as
utilizem indevidamente. bem como que pessoas não autorizlidas as .

utlllZem em prejuízo do assinante. I I I I I I I tttLI±
~--L._I" •••• 11 11 1

Em nossa opinião, nlo cabe alterar o Código de

~. do 'Consumidor - abrangente ~ --!!!IlI!...reza .-, para

Sala da Comissão, em de •.~ de1999..
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.202187

Art. 3° Esta fel entra eQ1 vl9()r 90 (noventa I dias após sua
publicação.

NOI tennos do AlI. 119, caput, 11, do Regirnenlo
Intemo da CAnwa dos Depuladoa, o Sr. Prelidwrte ela ComiUlio
deCa'mIoou • lIberttnr • divulgaçto, na Ordem do DilI das ComiU&ls de
prazo 1*1I T8C8bilnlulO de llI'IIlIndu (5 1MIl\es), no periodo-de0271Oll11le li
D2IOllIQ9. Findo o prazo, nAo fonm recebidas lIITlIll1das.

Sala da CominA0, 8lII06 de setembro de 1999

r

J~~Aoolnitton l ~meida
Secietário

UI- PARECER DA COMISSÃO

Sala da Comissão, em 28 de outubro de' 1999..
/~"'L-/~'
Deputado LUCIANO PIZZATIO

Vice-Presidente no exercicio da PreSidência

/
PROJETO DE LEI
N~ 3,221~A,DE 1997

(Do Sr. Remi Trinta)

. A Comiulo de Defesa do Consumidor, Melo
Ambiente fi M~, 611I RIl.rlI6o O!àin*ia reatizada hoje, 1lpl'O'IOU, por
lJlWMll~ o PrOjetO da Lei 11" 3.293/97, '1iI*>I8do. com subslilutivo e
r-jeitou o Projeto de Lei 11" 3.202197 e os Projetos de Lei nOS. 3.710197,
4,3046198 • 4.S9B198, epensedcs, nos termos do p~ do reIaIcr
Deputado Jorge Tadeu MudaIen. '

Estiveram presentes os Senhores DeptJtados
Luciano Pizzatto e Paulo Balwzar: -Vice-Presidentes. Ronaldo Vasconcellos,
Jorge Tadeu Mudalen, Luiz Bit'9ncourt, Ricarte de Freitas, Ben·Hur Ferrei....
Joio Msqno, Régis Cavalcante, Fernanclo ZUppo, Pastor Valdeci Paiva.
...... Carneiro, .Moacir Mich81ello, Maria Abadia, Duílio Pisaneschi •

F_Coruja. Sala da Comissllo, 611I28 de Outubro';" 1999.

~. '---/.//'
~L~-;'~~' ,

Vice-Presidente~~ciodl....idüncia

Art. 1· é DbógJII6rla li pr6vi8 lIUlorizlIçio do UIU8rio,
...... de ..",. • .., famIcIda, graluilAImInle, pela. CCl'lCMIiOn8riI OU

P8III'llIÍlcIl*1a de .-vi9o pllbIlc:o de~, panI que o meemo
~ de ecn.ioa, bem como adquira~ e eervlços .... do U80 da
,... i'Mlbiica de tIIlIcanUllc:8ç.

Art. 2'."~ cu~ de MNiçcl

Jll1tlllco de~ cIiWa~~, por lOllc:lt8çIo do
'**to. o bloQueIo,~ OU lc*I, de _ li earI8loa • VWld8 de~ e
e.v!pNlllmdae....dar.c18 PIlbIIcIIde~ .•

11·A.IlllI-.!o1ll6" OU~ de l8IViço pIlb/lco
de~~ ..... O bloqueio no prazo de aI6 15 (cpnze) ela.
c:onlIdD • parIir da cIaIa da Illlicllaçlo.

I 2' DecIarrIdo O ~ aciIla, • OCIIlC:e8IlclI** OU
parmiMloI" de ..w;o pllbIico de teIecomIri:IçIo filo podri ccllrar do .

I-*io.-*l8l UIllIDl;lIo de -.viço.CLtO~.""" lido ealiC:llado.

Pormile o pagemenIo de beneficios previdenciários, atmvés da Empresa Brasileira de
CorreiolI e Telilgrafos.

(As COMISSÓES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE TRABALHO. DE
ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTiTUIÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, li}

SUMÁRIO

I - ProjolO inicial

11 - Na Comissão de Seguridade Social e Famflia:
termo de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de emendas - 1999

- parecer do Relator
- peRK:er da Comissio

oCon~ Nacional decreta:

Ar!. l'Oart. 113 da Lei n' 8.213. de 24 de julho de 1991,passaa
vígursr com a seguinter~:

"Ar!. 113. O beneficio poderá ser pago medisnte
depósito em conta bancária, por autonzaçio de p8l!IIIlenlo
ou por i~o da Empresa Btasileint da Correios e
Telégrafos.

Puágr.lfo único. Cabe!':\ ao segunu!o, quando do
requerimento do beneficio, escolher a fonna pela qual
~a receber os pagamentos."

Ar!. 2"Esta lei entra em vigor na dsta ile Sua poblicaçio.

AJt. 3' Revogarn-se~ disposições ein contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É de conhecimento de lodos as dificuldades enfrent3dss pelos
~ da Ptevidõncit. Social pata~ os beneticios requondos junto ao INSS. e,
adicionalmente, pmI receber mensalmente o mor dos beneficios após a sua concessio.

Alegisla4io \igetlte estabelece como regIa gettI que o pspmento

dos beneficios seja efetuado~ das~banc:iriss.~forma,~ os
mais da 15 milhões da beneficiários da Previdéncia Social dirigem-se &0$ baDcos para,
depois de Ionps ho<u nu filas, recebetctn a apooemadoria.Ol('pêisIo a queltlit',i!úeito.
Além do esforço risieo, priDcipalmeme no caso de idosos e portadores de deiiciêDcis. cabe
ressaltar. tambOm. o peri", de waIto que espreita squeles bé':,tficianos de màIi\t'mlda
que lIio lÕItI direito i Iberlur:t de conta bancária.. e que., poTWlto. recebent o mor do

beaieficio em espécie, bem como o BUlO com trsIISporte pata se dirigir ilgl!ncia bInc:iria
. inclicsda pelo lnÍtituto, BUlO este signifiCS\iw pmI a msioriá'~beneficiázi~. tell1

1~~·_lIIIlbelleficiode'll!ormiJúmo. ~.~:,'~,
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e- a1...uva, j ...... que o JleIIII*IlO dai~
.... poderia _ dIluIdo llZMs da q&lciu dai ConeioI e TeUpaioL 1*Il1o é
.wdIlIe DO iabiIo da PmicIIIIciaSoeiII. NM cidIdes de lIIlIIIOr pcae, llIIlIe Il1o__

................ OI lSxreioI jt ae eIlOII1CpIIl de efeNor o pIIIII-m dé~
-pim;F"".&:;e. c:m lIIIiot1fiêi1Dêi&'e leJUI'IIlI1&.

Pllr ...... qlIea~JlIlIIlOIl&~

lifiiticIdw avanço \*& a melhoria do~ previdenciário 110 Pais, _ COIIl o
......s.--~ \*& a lIJlIlMÇIo deIla _ propllIiçIo.

"LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA lEU
C<KBDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

LEI 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991 '

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFíCIOS DA PREVIDtN'CIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDmCIAS.

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

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

................................................................................................................
CAPÍTULOU

Das Prestações em Geral

SEÇÃOvm
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

Art. 113 - O beneficio poderá ser PlliO mediante depósito em
COII1I con'eJlte ou por autorizaçio de pagamento, conforme se dispuser
em reauJamento.

Par6grrfo único. Na hipótese da falta de movimmtaçlo a
débito em conta corrente utilizada para pagamento de beneficios, por
JII'IZIO superior a sessenta dias, os valores dos beneficios
remanescentes seria creditados em conta especial, à ordem do INSS,
com a identificaçlo de sua origem.

• PDI'6Jrafo aaucidoJHlÚl Lei mlmoro 8.870. ih 15f(UII994.

cc.llio De SEGURJD.ADe SOCIAL E FAIIíUA

TI!NIO De REEMleHTO DE EMENDAS

lIROJE1'O DE LEI'" 3.221/17

ta termo. ar!. 119, caput I, do Regiffiiiifõlnt.rno di
CImIra doi DepullIdoa, o Sr.~ detlrminou a ablIrtura •
~ na Ordem do Dia da Comiu6ft, de ptlIZl) pera

~ de emendas, a partir de 18.08.97, por cinco MaCeI.
&gotado o prazo, nlo foram recebidas emendas ao projeto•

~. Comillllo, em :l' de """t"" ir" 1llli7.

Sr. Presideale:

NCIo ..... do Art. 17, lDcioo fi, m-1I • Art. IS, 1'aIáIrafo Úaico, do

~ '-'no da a-a dos~ veobo IOlicillr o deoIIqaivamearo dM

",,-,Jl'I'IlIIIÍÇ6eS:

-PL225/95
'PL506I95
"'PL 1.320195

'PL 1.321195
·'PL 3.221197
"PL3.363197
.,PL 3.369197

-......n 3.429197
'PL3.430197
'PL 3.641197

""'PL4.317191
- PL 4.617191

PLP 015/95

Seado o que IO...-. opoveilO oeuoejo_~a v. Er_

~ de eIeYàetâlaa e<üriDM C<lIIIiclmçio.

AtllllCk"IDwmte.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.221/97

No. t.rmo. do art. 119, caput, I, dO' Regimento
Int.rno da .Clmara do. Deputados, o Sr. Pr••ldl.,t.
d.t.rminou a ab.rtura - e divulgaçio· na Ordem do Dia
da. Comis.õ.. - de prazo para aprellNltaçlo _ d•
• manda., a partir d. 12 d. abril d. 1999, por cinco
....õe•. e'90tado o prazo nio foram recebida. emenda.
ao projeto..

Sala da Comissio, em 19 de abril de 1999.
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1 - JlELATÓIlIO

o Projeto de Lei n" 3.221, de 1997, de au!Dria do nobre DepulIodo~
TriftIa, l1teraatedaçio do art. 113 da Lei n" 8.213, de 24 dejulbo de 1991, que diIpile ,
_ os planos de beneficios da p<cYidêocia social, poua pennitir o JlIllIIIII'lDO de
bcaeficios previdenciários através da E_ BlUileira de Com:íos e TeJésrafos.
AdicionIImenle, detmnina que caberá 10 segundo, quando do mquerimeIIIo do
beueIicio, esoolber a fornll. pela qual deseja receber os pagmnentos.

O Autor justifica a 5Ull proposiçio aJesm» que rnemaImetIle 15
miIhlíes de beneficiários da PrevidCncia Social dirigem-se1OS bancas pua, após Ioops
bom nas roas: receberem o beneficio a que Wm direi1o. NesIIlllllina estio sujeitos 10

gaSlO com 1Iansporte poua se dirigir • apia boncária e a eventuo1ídode de serem
lDOlUdos, priDcipo1menle no caso daqueles beneficiários de _ renda que nIo l!m
diJcilo • abertura de COIl1& boncária e sio obrigados a sacar todo o dinheiro recebido de
umatávez.

OProjelu de Lei n" 3.221, de 1997, foi dÍ!lIibuido poual! Comiallesde
Seguridade Socia1 e Família, de Traba1bo, de AdminisIraçio e Serviço PiJblioo, pua a
lIIliliIe do mérito, e poua a Comiaio de COlI5lituiçlo e lus1iça e de RcdIçIo pua •
_ da constitucionalidade,juridicidade e técnica legis1ativa.

Decorrido o pnm regimenlal, nesta ComiuIo de Sepidade Social e
FIIDilia nIo fcnm apresentadas emeDdas ao referido Projeto de Lei.

Eo rdJlório.

u -VOTO DO JlELATOR

A Providmlcia Social, tmldo em vista a quantidade de pesoou com que
lida diariamente, apresen1ll sempre JlOIllO! de estrangulamento em sua openocionoIidad.
Um dos p<ll:llDI ""llI"" do súl=a reme..e ao JlISIIOCIIlD lIlCIU&1 de beaeficios
prr:videnciáric MemIlmente mais de 15 milhlles de _ dirigem-se lOS locais
indícodoo pelo INSS poua receberobeDeficio que Ibes Ódevido, cm1ienlando, como bem
lJlOIIlDU o aulIJr da proposiçio, JonSU filas, esforço fisioo, evenlUIis asaItoo e JlI!105
adicionIis com tw>sporte, todos~ pon1ns sigDificolivos pua uma cIienlda que em
sua maioria recebe 1DD saJário mínimo.

Como aI_... pua melbonar a operaeionaliDçio do .,--. o
projOlO de lei em leia JRtende que dentre as modalidades de popmento de bencilcios
se inclua a possibilidade de ser efimJado pelaEmprma de Correios e TeIóJlrofoI e que o
pnipio beneficiário decida a fomlll pela qual receberá o beneficio.

IDiciaJmentecabe_queoart 113 da Lei ri' 8.213191 enumeraI!
modaJidades de pogamento de beneficios previdenciárioo qual sej... depósito em COIl1&
COIICIIll: ou • ..-izaçIo de pII8i!IIlClllo, neste último caso estariam inoluldoa todos
aqueles beneficiírios que recebem através de eartIo magnétioo. Assim sendo, nIo cabe
a ineIudo da EmJ><- de Com:ios e Telégr>fus 00 referido dispositiYO, pois esta seria
1DD~ que efetua pogamento de beneficio em cidades em que nio hoja agência
bancária, inclusive utilizIndo a modalidade de lIllnIÍDÇIO de pogomemo.

Mmce destIque, ainde, o fato de que pua efetulr os pI8IlOlCOlna de
benoficios do INSS a Emprma Brasileira de Coneias e Telégrafos nio pode utiIim-se
das fiaDquias, conll1nne ocertado em COIt\'àúo, em fiIce dos lÍ3DqUCIdoI nIo ocmn
Jl'CllOIlO! da Em-. Assim sendo, ao definir o pogamento a1taVés da metida
empresa, poucas seriam I! agências que poderiIm exerce< esta lllividade, em n2io do
grande número de fumquias exÍ!llCIl1e!, principo1menle nas grandes cidades, onde
i-os problemas enfrentados pelos beneficiários sio maioIes.

Mesmo que ooubes!e. inclusio daEmprma de Comias e Telégrafos DO
CIJl"l do art. 113, a Lei estaria cen:esndo ao INSS o diJeito de tomar atitndes com
rdaçio • melhor maneira de pasar os beneficios, ou sejIl, legaIJnenU: poder_ia
lUJl'lIDÕnlar que o JlOllIIDIODlo estaria estrito aos bancas ou...Correios, eoqIIIIdD boje,
com • redaçio vigeme do referido dispositivo, o INSS pode aumentar os COIIVCIICIIles

poua e>cercer esta lllividade de pogamenlO de beneficios de aconIo cem as uec:essidlIdes.
pmnitinclo, por exemplo, Dia só que os Com:íos atuem em cidades onde 1>10 existem
~ baDcárias, como wnbém que I! cooperati.... atuem nos _ do sul do
PaIs.

FiDaImeote, a oow redaçio dada 10 JlIIIÍBfIÍO imico do art. 113 pelo
ProjOlO de Lei n" 3.221, de 1997, pemritiudo que os beneficiários escolham • focma
pela qual os seus beDeficios seriam _ tnIria prejllÍ2Xl5 10 súl=a previdenciário,
nIo propriamenlC pelo que propõe o Projeto, mas por Ievogar impIici1amenle a redaçio
vi..,.., desse dispositivo, a qual detemúna que caso a COIl1& correnle utiJiDda pua
JlI8III1CIIlo de beneficios Dio sofra movímentaçlo por pnm superior a seuema dias, na
iqIoa JlIllOdores. leia-se boDcos, deverio devoiver OS valores, creclitaDd<Hlo em COIIIa
especial, à ordem do INSS, com a ideDtificaçio de sua origem. Com este dispositivo
fCI8UIRIa-se pua o INSS a devoIuçio do depósito em COllla cortelIll:l do beueIiciirio da
PreY:idálcia Social, nos casos em que, por exemplo, o segurado falecer e os dependeutes
nIo comunicarem ao INSS.

Por todo o exposto, e em que pese • louvàvel preocupaçio de seu Aulor
com a mellioria do l1endimemo lO! beneficiários da Previdência Social, VOI&JI1OS pela
rejeiçio do ProierodeLei n' 3.221, de 1997.

Sala das Comissões, emi"de ~~~~.

/~~-
~TONR~ "

Re~ .. . -

111- PARECER DA COMISSÃO

A comissão de Seguridade Sacial e Famllia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de
Lei n° 3.221. de 1997, nos tennos do parecer do Relator, Deputado

. Airton Roveda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Co/lares, Presidente; Airton Roveda, Almerinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, Antônio Palocci, Armando Abllio,
Arnaldo Faria de Sá, Cartos Mosconi, Darclsio Perondi, Djalma Paes, Dr.
Benedito Dias. Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique

Fontana. Jcrge Alberto, Jorge Costa, José Cartos Coutinho, José
Unhares, Lavoisier Maia, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Marcondes
Gadelha. Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Osmânio Pereira, Pastor
Amarildo, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Rita
Camata. Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e VICente
Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus, Antonio Joaquim Araújo, Amon
Bezerra. Celso Giglio, Costa Ferreira. Ivanio Guerre, Laire Rosado,
Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão, em 17

PROJETO DE LEI
N~ 3.312-A, DE 1992

(Do Sr" José Linhares)

Estabelece formas de prestação de serviços em hospitais e estabelecimentos
de serviços de saúde em geral.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
tenno de recebimento de emendas - 1993
tenno de recebimento de emendas - 1995
emendas apresentadas na Comissão (02)
termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
parecer do Relator
parecer da Comissão
voto em separado
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o Congresso H.elan.l decreta: Art .. ,a .. Esta lei anUo.
Publ1c.çla.
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Art. 11 - A prest.çlo de serviço.... Ilo.pit.l. e e.
tab.l.~l..ntQs de saúde .11 gerll se flr' nDS teraas CSa presente 111. Art. eg - Revog••_se as dlspos1CCls e. contr'ria.

JUSTIFICATIVA

Art .. 21 .. Para os f1ns di pra.lntl le1, considerarse-' pre.t.çla oe s..viço. tOOI ••UviO.OI prafi••lon.l l1Cltl, Ol."!l"
volvldl por -"iCOS, sendo toaadares de servl;os ~DS~ltais. est.bellc.!
••ntos de serviços d. saúde I. gerll, de acarClO CQ~ IS DPÇOeS e.tabe!!
clda. na arUga .l••

Art.. )1 .. Considera-sI 00-;10 Cfe .,restaçlo de se-Z'wf
ços ••ocalidada Cle trabalho, ca todas I. cI,racter.istlcIS que. coa
Da•• , • definir.. I r'11;lo de d~r.lto estabelecldl entre orlstauar I
toaadOr de serviços.

Sala OIS SessOes, e. 3 cI!f. ,ilPVeIátha I~'.

.iÍJ::...
Art. &- .. O prastaaar a••erv1ços IIIUII1r6. eoao rO!

... l1Cltl, u.' OIS .Iguintl. apçlll.:

I • E_ECADO, ca.o Ul oefinlO•• prl.t.çIO oe .er
viços de natureza nlo ••entuIl, feita por pelsoa t1slca I HlPreOldor,
.00 • oepencllllcll Ot.te e ."Ol.ntt saUrlo, e. relaçlo ai alrlito rlg!
da pela Conlolldaçlo ais Leis do Trabalho, DL nl 5"52. de ,. de ••10 Cle

.91'.
II .. AurGHc:JMo, coa0 tal defJ.nJ.dl a Drestaçlo de ser

viços. felta •• clr'ter peraanente ou eventual. por profissional ••d!
co Que, de livre e eSPOntlnea vontade I por força de .eus CCNII'l'OlIissos
.. convenllnell. p..ticul.... , OPtl pOr .... relaç'o de tr.O.lllO oe.vin
cul.o. OI rel.çlo Oe _rego regial pela Con.ollo.çlo oas lel. 00 Tra
b.lllo, I. relaçlo oe Olreito regio. pelo Cóolgo civU Bra.UelrD I ~Iis

PrevlolneUrllS.

UI • ClIEDEIlCIADO, c...... Ui oefinlaa a pre.t.çlo oe
serviças, feita I. Clr'ter per••nantl ou eventual, pari atlncu...nto a
paclente. pr..vloeneUrla., por Molco regul..ante cr_nelado junto ao
In.Ututo N.clon.l de Segurlo.de Socl.l - 11155, oeste rec.oen,!" olret!
""te ou atrav" de reDass. seus honar'rios Droflss1onai•• se. subord!
naçlo judolc. Ia esuoelecl.ento OI ••úde.

IV - CONVENUDll. c..... tal aeti"ld•• pr••uçlo oe
,erv1ços, feita e. earatei ".r..nente ou c"entuIl, plra Ita"(1.1""to I
b.....ticUrla. de 01_. de saúd., por Malco, regul.r....t. inlcrito ..
• .-presas de' ..dJ.C1na 4e grupo, delta. rleecendo diret_ante Ou atrev"
de rlpls.e seus nonor'rios, se••ubordlnlçlo Juridlca ao estabellci.c!!.
to de saúde.

V • CSOASTRADO, COllO til OlflnlO•• presuçlo Ot ser
vicas. feita e. car'tlr per.anente Ou eventual. por .'dico. dlvlC1aaen.
te cadastrado junto ao carpO Clinico de estabeleci.enta de saúde '. c,g,
IlItO tal. autorizado I at'tnder seus clientes partIculares. distes rece..
bendO diret....nte seus nonar'rJos profissionais, se. sutJOZ'dinaç'o Jurá,
dICI ao estabeleci.ento de saú:te.

V - "USOS JÚIl1DICA, COlOO t.l defilllda • pre.taçlo oe
• erviças feita I. car'te. pe...nente ou Iventu.l, aa18ntl rlgular CO!!
trato de prestaçlo de servll\;os, .Dor 11IIII1'1.1 que de.envolvl atIvIdade'
licitas. regular.ente canstitu1da I cevld...ntl inscrIta. registrada
Junto lO' Ol;'DI cQllPetlntes. I hospItal•• cstabeleci.antes "e ••rv1
cos de saúde I. glrll. destes r.ceDenClo o preço contratual e s" SubO!.
01naçlo jur!oicI, e. rdaçlo Oe olrdto regl0••plo Códlgo C!vll ....!
1elro. .

Art. St - G prl.taoor OI .ervlço., na lniclo OI vigi!!
ei. "" .u•••tivld_., •••lnad ficll. "" reglatro, ~. llU.l tar' con.
tar .u. _lo ""1. _lla_ "" PU.Uçlo ae .u. conv.nltnela, valln
00 a ooeuooonto COa0 a.a _rOb.t6rlo d. rel.çao juridlc. ltStaDe1tci.
da pCra IS ".rtes.

Par'grafo único _ O dlsposto "0 ·CIClUt- do presente
Irtigo nlo .e 10UC•• prest.dor EMI'llECADO, ••nUO., co. ri laÇa0 .0 H!
ao, I OiscipUn. ISUDelecial n. Can.oUo.ç'a O•• LI1. 00 Tr.balllo.

Art. ,. - Estl le1 .1 ao11cl. no qui tinge, a orof1!
51.....i. de '8Úllt ... g,..al e profi••ion.1s llb..r.is que pun.. .trvi
ÇOI .. nO'Pitlis e estabeleci.entol de servicos Cle saúde .. geral.

A prestaçlo Cle serviços par prof1ss1onals .éd1cos i
u.. ·prestlclo ·su1 generis", Que se reveste ae caracteristicas espe..
cl.lI.

Oe se Id_1t1r que toda rel_C:la Cle e-ore90 ~ UIII rel!
çlo CSI! trabalha, nlo senaa, tOdavia, verdadeira e rec1oroca Que toaa
ralacla de trabalho seja, necessariallente, u.a re1açlo de e_prego.

Subl!N!ter toda e qualquer prestaçlo de serviços aos d!
tIM. da Conso.11daçlo Cfas leis eto Tt'lba.lho significaria ignorar outrls
for... Ot relaç'o jur101c. perfeltl.ente VU101., l1clto. I leg.i•• Si!!
nlflcarla, Quanto I prestaçlo de serviços, reduzir o D1reito eras1111 ..
ro do Dlreito 00 Tr.balllo •

Ao prestar serviços CI!ntro C1e u. estaOlleciaento de
sa4de, nlo seti o .'dlco. necess.ril.nte, ua e.12regldo, cc. suas rel,!
Çees aisclplin.d•• pel. COnsol1o.çlo ou Lei' 00 Tr.O.llla, pratltora
do hl;H1lsuflclente. Hlo ser' o estabeleci.ente de saúde, necessaria.e!!.
te, ..pregador. H' ca-.po para a celebraçlo de outras tor.as Cle re.1açlJes
judolc•• QU8 nlo .e so:orre:a OI ltgi.l.çla celtti.t••

Estas razOes nos leva. a con:lulr PI1I necessidade
"" u.. ltgl.laçlo I.pecific., I Oi.cip11n.. IS ..l.çOe. Q.t se I.t.be
le.. dlntro di ua Istabaleci.ente C1e serviços Cle saú.ce, entre este e
profi..io~.il Mdlco••

o _dico i UII prot!ssional de niv:!:l superior. I)orta..
dar de UI' dlpl0'll1 das .Iis con:eitUldOS. Coa0 tal. ocupa ..a DOliClo,
dentro d' c01WnldaCle. Que o situa be. ac:1•• do~.••pregaaos nlpossuflc!
entes.

Isto nlo sionlfic:a, i óbvio. que U. profissional .é
cUco eu. "SIlO. Qualq,Jer outro drD'.1ss!ona.1 liberal. "lo possa ser e__

1'1'....0. aSSUllindQ todos os dire1tos e obr1gacaes decorrentes C3e U.

vinculD de _rego rlgldo pela C.L. r. SignificI, IpenlS, Que nlo I

relaclo disc101inada pell leo1sllçlD trabaln1sta a ú":'\ica o::JC1o p05sí
vel.

Assi., entendeaos Que Cleva ser rlspeitaoa I liberell ..
d. O. contratar I negociar. conferindO-S' ao pro'1ss10"a1 .4cUca e •
outros prof1ssion.ls liberlas. e, aInda, I outrOS profissionais Que
.111t.. na 'rea Cla slúde. o direito de cptare. oela for•• CSI relaç.D j!::!.

rldlca Que Intendl. convlniente e que satisfl,ça l sua real1zaçlo pes
.0.1.

o pr6prio conclHto de _odernídldl do Direito do Tra..
balho ".01 que SIJ•• "I'Spe.ttld&S t.ls .1tberd&cies. reStrinoindO-se, ~U.~

to poslivel. a tutela exercida pele Estado.

AO 1I1sclp11nar-.e I .ltlrll. esur-.I-' regOl.nda I
prestaçlo de serviços por profissionais .'dicos e outros profissionais
121 6rea ClI 'Iü:le, betl coa~ de o...trOI Drofiss1o.,J,1S l1bertas n., QUi C;)g
blr. e11.1nlnd:)_,e ou. p~10 .lnoS. dl_ln:J1nao-se os conflitos, para cg
JI soluçlo é constante.,nte acionaoa a JustIça 0:'1 Trabalho. ferellO!
Utla deflniclo clara pari situaçBes Q·Je. ~ orl.e1ra vistl, pareceria. e!
tu ••uge. o. 111.
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ULEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLÁTIVOS -CeDI"'

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 19431

Aprova a ConsolIdação das LeIs do Trabalho

Dezembro de 1999

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o art. 1BC da ConStltUlçàO: decreta:

Art. 1!! Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho. que a este decreto-leI acompanha. com
as alterações por ela IntroduZidas nl!' legislação Vlgj!nte.

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais tranSlt6rias ou de emergênCIa. bem como
as que nio tenham aplicaçào em todo o ternt6rio nacIonal.

Art. 2'10 presente decreto-lei entrará em Vigor em 10 de novembro de 1943.

Rio de Janeiro. 1 de maio de 1943: 122'1 da Independência e 55!! da República.

GETúLIO VARGAS - Alexandre Marcondes Filho

CONSTITUIÇÃO:

M.59 .

XIII - é livre o exercício de qualquer
trabalho. ofícioouprofissãoatendidasas qua
lificaç6es profissionaIS que a lei estabelecer.

M. ~510 direitos $lXiBl$. tlCiucação.
a Uúde. o trabalho. o Iuer. • segurllnça. a
previdltflcia social•• proteçAo à materntCJade
e à inf'1'ICÚJ. a.ssist~ aos desamparados.
na forma desta ConStItrJiçAo.

An. 7" 510 direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais. além de outros que visem à
meIhoriIi de sua condIção socllJl:

XXVII - proteçlo em face de automa
çto. na forma da lei:

XXXIV - igualdade de direitos entre o
trabalhadorcom vinculo empregatício perma
nente e o trabalhador avulso.

M. 193. Aordem social tem como base
o primado do trabalho. e como objetivo o
~stM ti a justiça sociaís.

M.23O .

§ ~Aos maiores de sessenta e cinco
anos é garantida a gratuIdade dos transportes
coletivos urbanos.

• V. tarnbc§m arts. 22. (XVI e XXIII e 193.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.312192

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Sr. Presidente
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determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das ComissOes - de prazo
para apresentação de emendas. a partir de 16105193. por cinco sessões. Esgotado
o prazo. não foram recebidas emendas ao Projeto.

.,
Sala de Comissão, ém 25 de maio de 1993.,i '

.."

APRESENTAÇÃO DEEMEND~
[3ii7'06j99] "1'---------,p-:~,--s··3.it:zm I

" Dtusrado MILTON MON11 G;--l
li'r----,-:,=,-,_---2-::::-,~---3-:]]=.-~--4-'__~..---M--9=---,.-,_---~-----"

COMlSSAo DE TRABALHO, DE ADMINIS1ltAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO
I'
I
! Df-se ao caput do art. 4' do projeto a sepÍDte

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS ,

PROJETO DE LEI N" 3.312195

redação:
"Art. 4° • As partes, em comum acordo, estabelecerio

a melhor forma de prestação de serviços, devendo o prestator de
serviços assnmir uma da seguintes opções:"

JUSTIFICAÇÃO

Nos tsonos do art 119. caput I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 23106195, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebides emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, em 4 de julho de 1995,

Por meio da presente em~nda, pntendemos
contribuir para que os f"1DS almejados pelo projeto de lei em
dilcussão efetivameute se revertam em beneficios para ambas a
partes envolvida na prestação de serviços em balpitail e
estabelecimentos de salÍde em geral

SaJa da Comialo, em 23 de junllo de 1m,

/

" J.,' ..._ ....._.-'-_~

Talita Veda de Almeida
Secretária

Deputado MILTON MONTI

JUSTIFICAÇÃO

"
! Suprima-se, no caput do art. 5", o termo "$UII" antes

da palavra~ e a expressão "de sua coftVl!lliêncio" após a
palavra orestado.

..--j' 374 I

"''':'-=:=1
9f"":.,~__ I'4~- __

Depurado MILTON MONTI

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 69
,.r.r.. ~~

i ,',. 00 Jji'i-C,íM?!

~
.

I ""'-- a -

p--;""""-:---l ,,--------~~-..- ~I
I 2B(06/ 99 I r P.L n" 3.312f9i

I'

rDefub nos tmnos do srt. 105, parjgrafo m;nco,
::'do "RÍcn. o dcsarqoivamcnto das seguinlcS

:~ções: PL's: 3312192, 184~~.e_,:,.::"':',
, r ......que-se· ' - ,

,~*;:;~.' -.,l.'jg~-=P.RE
RFOlT§RIMENTO " '"

Requer o desarquiVlltIlCllto'de.q
Proposições.

• PL3350197 ',' dA' àSaúde
Ementa: " Dispõe sobre a instiwiçio do Programa ~8C101ll11 e POlO
_ PRONASA, com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor
saúde", '

Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente V.Ex." yet;ilio, de acordo co~ o
Regimento Interoo desta Casa, em seu artigo lOS, $ Um~, !~= que ~am
desarquivadas, 'para esta.nova Legislatura que se I1llCla, as. segumtes
proposições de minha autona:

• PL 3312192; . .
Ementa: "Dipsõe sobre. formas ~e prestação" de serviços em hospitaIS e
estabelecimentos de ServIÇOS de saúde em geral .

• ,PL 1842196; móv . . tas
Ementa: " Toma obrigatória a presença de air-bag em auto eIS, eatD10llC

e veículos mistos saídos de fábrica. ~"ci\:'Uo s.,.l.,~e

Pretendemos com esta proposição aprimorar o teno
do caput do art. ~ do presente projeto, a f'1iD de que ele pwsa
atingir, com mas eficácia, seul objetivai que, sem dlivlda alguma,
sio do interesse de um grande nlÍmero de proflssiouais da área de
salÍde.

Sala da Comissão, em 28 de junho de 1999.

Sala das Sessões, em ..!2J.2JI999. Deputado MILTON MONTI

~S
Deputado Federal I
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.312192

Nos termos do art. 119. caput combinado com.. o ar!. 166. do
Reg,mento Interno da Cllmara dos Deputados. o Sr. Presldente determinou a
reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comlsseles - de prazo para
apresentação de emendas. a partir dI! 22106199. por cinco sessões. Esgotado o
prazo. foram recebidas 2 (duas) emendas ao Projeto.

Sala da Comissão. em 29 de junho de 1999.

I ..v) " '. J' ...
~h'\,L.\.'r'\t.o.."'(O"" <..~.;Lt,.. ~

" Mamélia Ribeiro correiá de Ar,.:.jo
Secretária •

(. RE1ATÓRIO

A presente iniciativa. de a~ do Deputado JOSÉ
UNHARES. visa regulamentar as ''formas de prestação de SMVÍÇOS em hoIpüis

e astabelecimantos de serviços de saúde em gemi."

Foca astabeItlcido, em RlSUmo. que o 1rB~, qU.ndo
da sua contrataçlio. optará pelas modalidades de prestaçio de .-viço dNcrilU.
quais sejam: empregado. autOnomo, credenciado. conwniado,~ ou
pessoa juridica.

Em sua justificação, o ilustre autor lII'gUlIllKlla ....

-.ãrio instituir uma Illllialaçio própria pera disciplrr. as relIIç6ea de tr.c.Ixl
que se formam entre os estabelecimentos de serviços de saúde e os profiuion.

médicos. tendo em vista a especificidade deste tipo de preataçio de .-viço.

A proposiçio foi. a padido do autor. daaarquivada. em datai
de 06 de junho de 1995 e 09 de março de 1999.

No pmzo regimental, fomm apresentadas 02 (m-)

emendas ao projeto. ambas de autoria do Deputado Milton MonIi, viAndo
aperfeiçoar o texto do projeto original.

É o relatório.

11. VOTO DO RE1ATOR

cabe a esllf.Comíaaio analisar o mérito do PrtljeCxl de lei n"
3.312, de 1992, e das emendas apreeentadas a ele.

Inicialmente é importante frisar que o médico 6. a princípio,

um proIiaaiOlll1I liberal. como tal entendido aquele que podIl exercer _ praftIIio

com aUlOl1omia. isto é. livre de qualquersubordi~ a patrio ou cllefe.

En1JeIanto dessa idéia nio se e>a:Iui a poI'ibiicIede de _

o trabalhador liberei suscetível de um contrato ele trabalho. em que • delermine
ou se evidencie uma subordinaçio. regulada e protegida pelas leis ntld1iItaL

Todas as modalidades de prestaçio de serviço~ no
projeto, ao final. reaumenHlll juricIicamenle em tr6a:

1. Relaçlo de trabalho subordinado (6 o tnmIho regido
; buicamente pela COI*lIidaçio das Leis do TI'IIbeIho-CLT. O~ noa

termos do art. SO da norma consolidada. 6 peaoe1ialca que~ SIlIVÍÇOI de
naIllreza nio IlV8ntUaI a empregodor. sob dependência deste e mediInIe SlII*Io):
é a prestação de serviÇO astabelecids na alínea I do ar!. 4";

2. PnálÇ&o de SM'YÍÇO aut6nomo (o auI6namo~ a

atividade econOmico-soCial por sua iniciativa. sua COllVMi6ncla): 110 as

prestações de serviço descritas nos ~ens 11. 11I. IV, V do ar!. 4";

3. Contrato de prestaçio de nrviço entre peaoss
JurldicU, regido pelas norma do Oltaito Civil (arla. 1216 a 1236 do Código
Civil- Da Iocaçio de serviços): 6 a modalidade descrita no ~em Vi do ar!. 4'.

Outrouim. apesar de concordarmoa com o aUlOr no que se
relere 80 fato de que nem toda relaçlo de trmlalho 6 uma relllÇio de emprago,
sabemos que o contrato de trabalho 6 um contrato-relIIidade. E, ..." l8Ildo,

desde que se comprove efIIIíVamente o vinculo ernpr8g8tIcIo, caaelIofizada
estará a relllÇio de emprego. independentemente da tipiflcaçio atribuícIa à
preataçio de serviço.

lalo posto, podemos notar que a propclIta em questlo.
embora louvável. nio traz nenhuma inovaçio ao siIIema jurkflCO 1IIIcionaI.
Também as emendes apreaent*las ao projeto em nada contrtbuem para a

melhoria do projeto original.

Sendo assim. votamos pala rejeiç60 do Projeto de Lei nO
3.312, de 1992. e das emendas a ele apreaenladaa. -

S8Ia da Comiasio, eml?de~ de 1999.
,

~(J
Deputado ZAlRE REZENDE

Relator

PARECER DA COMISSÃO

A ComissAo de Trabalho. de Adminiatraçio e SeNiço PúbliCO. em
reunilio ordinárie realizada hoje. REJEITOU o Projeto de Lei n" 3.312/92 e as
emendas apreaenlllclas na CominA0. contra o voto do Deputado Pedro Henry, nos
termos do parecer do Relator. Deputado bife Rezende. O Daputado Loire Rosado
apresentou voto em lIePBI'l1do.

Estiveram presentes os senhores Deputados: . .
José Múeio Monteiro, Presidente: Lalre Rosado e Jair Meneguelh.

Viee-PreeidenleS; Paulo Rocha. Joio Rjbeiro. Pedro Henry. Pedro ~el.$O. ~~
Júnior. AVfIITZlJIII: Anuds. Pliulo Palm; JoH MllilJo. Enlva~ RIbeiro, P1l1heiro
Landim. Luiz AntOnio FIeury. bife Rezende. Pedro Eug6nío. R~ Argenta.
Joio Tola. Wilson Braga. José Carlos Yllllra. Herculano Angh.netlí, YIVlIIdo
Barbosa. Eduardo campos e Luciano Castro.

SBIIl da Cominio. em 22 da setembro de 1999.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO LAIRE ROSADO

o nobre e competente Deputado zan Rezende, qumdo da
~eiçIodo ~etil em tela, lpÓÍa seus RgUmeI1tOS na COIISOIidIÇIO da LeD
do Trabalho - CL.T., na llOIJIJlIS do Direito Civil (ans. 1216 a 1236), IDM

elege como fundamento principal de seu IllCiocinio o conceito de COlúnItQ
realidade.

Cem todo respeito ao \lIRIC8I' do ÜUSlnl Deputado zaire Rczeade,
,peço v&Iia a esta judil:íola comiJsIo pn expor COIIIidenIçlIea que,

certIImeIIle, esclmcerlo o esplrito e mérito do Projeto de Lei n' 3312.
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Começo por afirmar que, embora existindo, a C.L.T. encootnHe
tollI1mente defasada e inadequada à Ie8lidade social dos dias atuais. Engessa
as relações de trabalho, dificulta a geraçio de novas oportuDidades de
trabalho, enseja litígios desnecessários, enfim, sabemos que há hoje uma
tend!ncia, nlIo só neste Legislativo, mas nos sindicatos, no Excwtivo, de
criarmos uma lei trabalhista, justa sempre, defensora da dignidade do
ttabalhador, porém nunca impeditiva de se criarem novas altemativlls de
trabalho e de emprego.

o Código de Direito Civil encontra-se em processo de transi~,
ruga vista a Comissão Especial criada nesta Casa para refOJ'Illá-lo e adequá-lo
ao novo milênio que se aproxima.

Apesar de todas estas considerações, o projeto em tela nlIo.~
nem a C.L.T. nem ao Código de Direito Civil, iotenta tão somente explicitar
uma situação existente e criar regramentos claros que beneficiem os bospitais
e aos médicos.

Se outro argumento não existisse, prevaJ.eceria o principio de
Direito romano " quod abundei non noscel ": o que ajuda a tomar lIIlÚS claro
qualquer relação, não prejudica É o intento do Projeto de Lei nO 3312192.

Apelando, com todo respeito, ao nobre Deputado Zaire Rezende
plll'll que reCOD!lidere seu voto pela rejeição, peço. aos il~ J'IRS que
possamos rever posições, votando 98. íntegra o ~Jeto de LeI n 3312192,
acolhendo a primeira emenda do nobre Deputado Milton Moote.

Sala das Comissões, em

~(.R.IL
Deputado Laire Rowto

PROJETO DE LEI
N2 3.321-A, DE 1997

(Do Sr. Basfllo Villani)

Dispõe sobre imóveis para locação social. estabelece normas de procedimento e dá
outras providências.

(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR" DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO: E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDÀÇÃO
(ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Projetos apensados: PLs 3.702197 e 4.674198
111 - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e interior

tenno de recebimento de emendas - 1997
termo de recebimento de eméndas - 1999

- parecer do Relator
parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Considera-se imóvel para locação social aquele destinado à

camada ':Ienos favorecida da população e que satisfaça os requisitos defilÚdos nesta lei.

Art. 2' O imóvel destinado à locação social, para obtenção do
hahit(!~se, deverá preencher 05 seguintes requisitos:

I - para apartamentos, a àrea total construída não poderà exceder a

90 m', sendo que, da'divisão desta àrea pela quantidade cie dormitórios, d~ resultar

quociente igual ou inferior a 30 (trinta);

II - para casas, a àrea total constrUída não poderá exceder a 75 m>,
sendo que, da divisio desta área pela quantidade de domútórios, deverá resultar quociente
igual ou inferior a 25 (viirte e cinco);

III - deverà ser dotado de padrão de construção simples, segundo
as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas TéclÚcas, observado o Padrão B.

Art. 3° Os imóveis com habite-se expedido em data anterior à

promulgação desta Lei, ou que foram posteriormente adquiridos, poderão ser considerados

para locação social, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no artigo anterior e

sejam assim declarados no ato da lavratura da escritura, sendo necessária averbação junto
ao Registro de Imóveis. .

Art. 4' Além das exigências dispostas nos ar!. 2°, será também

exigido do proprietário declaração, por instrumento público, de que o imóvel será utilizado

exclusivamente para locação social pelo período mínimo de IO(dez) anos.

Parágrafo único. O contrato de locação será obrigatoriamente

avençado por escrito e conterá cláusula de distinção exclusivamente resídencial, pelo prazo

mínimo de 30 (trinta) meses.

Art. 5' Os imóveis alcançados por esta Lei terão seus aluguéis

limitados a 1% (um por cento) do seu custo total de construção, devidamente comprovado

mediante planilha demonstrativa. ou do seu valor aquisitivo.

Art. 6° Aos imóveis para locação social serão concedidos os

seguintes beneficios:

[ - Isenção do Imposto de Renda sobre o aluguel recebido nesta

'modalidade de locação, e sobre o ganho de capital no caso de venda do imóvel, após ter

sido ele objeto de efetiva locação social por 10 (dez) anos;

11 - Redução de 50% (cinqúenta por cento) nos custos notariais

necessários ao registro, lavratura de escritura e averbação dos contratos de locação

decorrentes.

Parágrafo único. Constatada a inexistência de locação social pelo

prazo declarado, o proprietário do imóvel ressarcirá aos órgãos e entidades concedentes

dos beneficios auferidos os valores respectivos, devidamente atualizados monetariamente,

sem prejuízo das demais sanções penais e administrativas pertinentes.

Art. 7' Aplicam-se á locação social instituída por esta lei, no que

couberem, as disposições contidas na Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É notória a crise habi1acional que atravessa o país. bem como é

igualmente notória a impossibilidade de o governo federal solucioná-la. O país carece de

moradias, o governo não tem recursos para investimento no setor: cabe a solução desses

problemas à iniciativa privada. Todavia, e inegável que, aposar de interessados, os

empresários se sentem retraídos e desestimulados a investirem, ante a legislação vigente.

É cediço que a locação constitui, como ocorre nos países de

primeiro mundo, uma solução para a habitação. Porém, será preciso lançar mão de vontade

poUtica para que o Brasil torne isso uma realidade. Assim, devemos começar com

pequenas mudanças na lei através de incentivos fiscais, que atraiam maiores e

significativos investimentos. Teremos, certamente, a médio e curto prazos, amenizados

esse problema de reconhecida gravidade para a população: a falta de moradia.

Portanto, conto com o esclarecido apoio de meus pares pata a

aprovação deste Projeto de Lei, pelo qual o sonho da casa.l'rópria, notadamente para as
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camadas mais carentes. podcrá sc materializar, concteti2Ímdõ-o direito dc moradia dip

para todos. sem necessidadc de investimento dc rccuno. público•.

Sala das Sessões. em de . de 1997. ,;. r (C ç; {q.J...
..../~ ~_.,.~-

._,-' I'· fi!
DcputaàoBt~VILLANI

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

LEI N· 8.245 DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE AS LOCAÇÕES DOS IMÓ.
VEIS URBANOS E OS 'PROCEDIMENTOS A
ELAS PERTINENTES.

de 08.08.97 por cinco sessões: Esgotado O 'prazo. nAo 1QnIma~
emendas ao projeto.

sala da Comissão. em 18 de agosto de 1997

._ ----:',.i
l/ /~

RONACOO DE OLIVEIRA NORONRA
}" '/Secretário

DefirO. nos 1<000. do ar_ lOS. por:if,Tolfo único. do RICD. o
ckSlll'qtli\':IIJtento d:tt s:guinr.. proposições: PL's: 1$42í91,
218,'95, 2S1195, 252/95, 388l95, 704"95, 9-l2/95, 2OJpm,
210lOI96, 2927/97, 3261/97, 36261'97, 3661197" 3702197,

. 3799197, 3926.'97, 3954197, 42i6!98, ~'23~21195'
PnIllique.~.

Ema.5 I 002 I~<;l ~

REQUERIMENTO

"Requer O dcsarquiVJlllcnio de proposições"

ScDhor Presidente,

Nos tcnnos do art105, patágrafo fulico do ResimenIXllmcmo da
amua dos Deputados, requeiro a Vom Excelência o desarquivameDlo dos projetos
de lei • seguir relacionados, que são de minha autoria:

TíTULO I
OaLocaçio

CAPíTULO I
]Disposiçõcs Gerais

SEÇÃO I
Da Locação em Geral

PL-1542191
PL- 218195
PL- 251195
PL· 252195
PL· 388195
PL· 704/95
PL- 942195
PL·2039196
PL·2140196
PL-2927197

PL-3261197
PL· 3626t97
PL ·3661197
PL-3702197
PL-3799197
PL-3926197
PL-3954197
PL-4276198
PL-4723198
PLC.Q21195

Art. 1.° - A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto
nesta Lei.

Parágrqfo único. Continuam regulados pelo Código Civil e
pelas leis especiais:

a) as locações:
. l. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Mu-

nicípios, de suas autarquias e fundações públicas; .
2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacio

namento de veículos;
3. de espaços destinados à publicidade; ,
4. em apart-hotéis, hotéis-resid!ncia ou equiparados., assim

considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e
como tais sejam autorizados a funcionar.

b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas m~lidades.
..................................................................................................................
................................................................................................................

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.321117

Nos termos do art. 119, caput, I. do RegimentÍ:llntMno
GlI,;t!nIrIl 00. DIputadoa o Sr.P~ dMarminou • abertura •• dlvulgaçIo ne
0IdIm do Dia c!II çm;eenee - de lll'lIZll 0!1111 ~_1lIIÇio de~

Sala das Ses~de fevereiro de 1999_

~~rr
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3,321197

Nos termos do art. 119. caput. I, do RlIlJirMnto Interno de
Clmara dos Depu!lldos o Sr. Pl'lIlIidenle determinou a abertura • e divulgIçID ne
Ordem do Dia das ComiBaões - de prazo para.~ de ---. a ,....
de 03.05.99, por cinco sess6es. Esgotado o prazo, n60 foram ~1lIdIIa

emendas ao projeto.

Sala da ~issio, em 12 de maio 1999.

J~,~.~'-I f!~~

\
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11-VOTO DO RELÃ'tOR

SMMdo 4 59507

Vem a~ para- relataria quanto·ao méfitlNIo f1L-3.321197 e

seus dois apímsos. o PL 3.702197 e o PL 4.67419a. Detalharemos.

primeiramente. o conteúdo de cada uma dessas proposições.

PL 3.321/97:

o projeto define imóvel para locação social como aquele

destinado à camada menos favorecida da população. com padrio de

construção simples segundo as normas da ABNT. obedecidos os limites de

área total menor ou igual a 90 m' para apartamentos e a 75 m' palll casss.

sendo que o quociente da divisão desta área' pela quantidade de dormitórios

deve. ser igualou inferior a 30 no primeiro caso e a 25 no segundo. Exige do

proprietário declaração de que o imóvel será utiHzado exclusivamente para

locação social pelo período mínimo de 10 anos. Limita o valor do aluguel a

1% do custo de construção ou do valor de aquisição do imóvlÍl.

Como beneficios para esses imóveis. prevê: isenção do

Imposto de Renda sobre o aluguel recebido e sobre o ganho da capital no

caso de venda do imóvel após 1Danos de locação social; e redução de 50%
nos custos cartoriais relativos a registro. lavratura de escrituras e averbação

dos contratos de locação, Constatando-se que não houve locação social no

praZo declarado. o proprietário deverá ressarcir o valor dos benefícios

recebidoSlsem prejuizo das sanções cabíveis.

PL 3.702197 (apensado):

A proposição prevê que todo contribuinte que tiver até 2

imóveis residenciais alugados fica isento da incidência do Imposto de Renda

sobre os valores recebidos a título de locação. Prevê. também. para a

pessoa física. isenção do Imposto de Renda sobre o lucro imobiliário

auferido com a alienação de Imóveis que tenham sido "adquiridos ou

construídos e efetivamente alugados. no mínimo por três anos". No caso do

comprador ser o locatário, esse prazo é reduzido par~ 2 anos.

PL 4.674/98 (apensado):

o prOjeto exclUI o valor aplicado na aquisição de até 2 imóveis

urbanos novos do cálculo do 3fFésclmo patrimOnial apurado por pessoas

fisicas em cada ano-calendáno, desde que os bens permaneçam 'no

patrimônio do adquirente durante o prazo mínimo de 36 meses. Considera

não-tributáveis os rendimentos locatícios percebídos por pessoas físicas

proprietárias de até 2. imóveis ~rbanos adquiridos enquanto novos. Admite.

ainda. a "redução anual de vinte por cento no valor do custo incorrido na

aquisição de até duas unidades imobiliárias novas, residenciais ou

comerciais, efetuada a cada intervalo de trinta e seis meses'. para efeito de

cálculo do impostorje, renda sobre ganhos de capital auferidos por pessoas

físicas.

No prazo regimental. não. foram apresentadas emendas aos

r!rojetos de lei em tela nesta Cãmara TéCnica.

É o Relatório,

~três projetos pretendem incentivar a locação de imóVeis. por
meio de benefiClOS fiacailI. No caso do PL 3.321i97, os beneficios em IaM

são restmc;rã~ 'para a camada menos ~vOrecida ria ~pultlçlo:
~ ". .

tendo por objeto imóveis de dimensões redUZidas. ~N08 outros projIecla. o
beneficio pode estender-se. também, a ,imôYeis de maior valor. OI trk

projetos nAo inovam em termos da disciplina dos contratos de Iocaçio em li,

valei1da 8S.18llf8S.da.lagiUlçãa atualmente.em vigor.

A preocupação de incentivar a locação de imóveis residenciIIis,

espécialmente no caso de imóveis direcionados às classes de renda média e

baixa. é justificável. A existência de uma quantidade significativa de imóveil

mantidos fechados é reaUdade. Os proprietários. não raro. optam por nio

oferecer os seus imóvels,.para locação. Isso acaba distorcendo o merclIdo

imobiliário. com prejuizos para o desenvolvimento urbano.

Deve-se questionar. no entanto. a solução proposta pelos

projetos de lei. Explicaremos.

Em primeiro lugar. a proposta de incentivo do mercado de

locação residencial mediante o estabelecimento de incentivos fi8C8is nio •

justa. beneficiando a quem não necessita de benesses do Poder PClbIico.

Isso fica claro até mesmo pelo conteúdo das proposições aqui em análile.

Pela sistemática do PL 3.321197. o proprietário de centenas de

imóveis enquadrados nos parâmetros trazidos pelo projeto teria isenÇao total

do Imposto de Renda sobre os aluguéis recebidos. Além do mais. um

apartamento de 90 m' com 3 quartos. 'mesmo com construção simples. pode

acabar diracionando-se oara a classe média e nlio para a camada menos
favorecida da população. conceito que sequer tem uma definição objetiva na

proposta.

As distorções slio m,lis evidentes nos projetos apensados. O

PL 3.702197 prevê a isenção fiSl:a1 para o proprietário de até 2 imóveis

residenciais alugados. não importando se os mesmos são casebIH OU

mansões. O PL 4.674198. declaradamente, pretende resolver os problemas

de quem não adquire imóveis por não ter como comprovar a origem de NU

patrimônio. Texfualmente lê-se ar, sua justificação: "Sem hipocrilliaa, o fato

é que o ciIl;uito paralelo do dinheiro existe cada vez mais robustamInIlt e,

com o. perdio dos moralistas. acreditamos ser - preferível .ofer1K:ér
mecanismos para que esse dinheiro seja investido no pais. na criaçio ele

emprego para nossos irmãos. em vez de refugiar-se em parailOS fiscais.

enriquecendo populações estrangeiras".

Outrossim. os beneficios fiscais propostos pelos projetos

podem dar margem a transações simuladas. com o fim especifico de usufruir

das vantagens criadas.

Cabe aqui uma ponderação sobre o tema locação social e o

seu enfrentamento na forma de políticas públicas.

Parece-nos que o modelo de locação social trazido pelo PL

3.321/97. qual seja. locação pela iniciativa privada. madiante o

estabelecimento de beneficios fiscais. não é adequado. Em principio, os

programas desenvolvidos aos, moldes de outros paises. nos quais a Iocaçio

social baseia-se na manutenção de um controle público sobre os ill1ÓWlis

;ceados, geram benefícios sociais mais adequadamente direcionados

àqueles que realmente necessitam.
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Recentemente, o Governo Federal adotou uma variante desse

segundo modelo, aperteiçoado mediante a opção pelo arrendamento e não

pela locação. Editou a MP 1.823/99, que 'cria o Programa de Arrendamento

Residencial, institui o arrendamento residencial com opção de compra e dá

outras providências'. tendo como alvo a população com renda de até 6

salários mínimos.

A MP autoriza a CEF a criar um fundo com o fim exclusivo de

segregação patrimonial e contábil dos recursos destinados ao programa, os

quais estão limitados ao valor de RS 3 bilhões, sendo R$ 2,45 bilhões

oriundos do FGTS. Esses recursos serão utilizados na aquisição de bens

imóveis destinados aos contratos de arrendamento residencial.

Entendemos que a implantação de um programa em que os

imóveiS em princípio são públicos. arrendados por um periodo e depois

transferidos às familias. é bastante oportuna. O programa poderá servir,

inclusive, como parámetro para a criação de programas similares pelos

Estados e Municipios.

Pelos mO\lVOS expostos. somos pela rejeição do Projeto de Lei

na 3.321. de 1997. do Projeto de Lei na 3.702. de 1997. e do Projeto de Lei

na 4.674. de 1998.

Éo Voto.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, em reunião ordinária
realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, o Projeto de Lei nO 3.321197 e os PLs
3.702197 e 4.674/98, apensados, nos termos do parecer do relator, Deputado Dr.
Helena.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Adolfo Marinho, Celso Giglio,
Costa Ferreira, Dino Fernandes. Dr. Heleno, Gustavo Fruet, Iara Bernardi, Inácio
Arruda, João Castelo, João Mendes, Márcio Matos, Maria do Carmo Lara, Miriam
Reíd, Pedro Femandes. Professor Luizinho. Sérgio Barcellos, Sérgio Novais, Valdeci
Oliveira. IIdefonço Cordeiro, João Coser e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1999.

-:-~

. ~tado Inácio Arruda"1Deput Presidente

PROJETO DE LEI
N2 3.722-B, DE 1997

(Da Sra, Marlla Serrano)

Altera o inciso rv do ar!. 4° da Lei n· 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece a. diretrizes e bases da educaçio nacional."

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) -ART. 24,11)

SUMÁRIO

I - projeto inicial

11 - Na Comissão de Educação. Cultura e Desporto:
_termo de recebimento de emendas - 1997
_termo de recebimento de ç.endas .. 1999 (nova legislatura)
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Finanças eTributação:
_termo de recebimento da emendas
_parecer do Relator
_parecer da Comissão •

OCongrosso Nacional de<:ma: .

Azt. I' O ir.mIV doan. 4' da Loi n' 9.394, de 20 dcde2:aDbrode
1996, posu a vigorar com a seguintemlaçIo:

"Azt.4· .•_ ....__..._ .... •• _

IV .. lllOlIdimenrD potUito em mcbes o pn!-eocolas ..
tIÍlIDÇIS de zero a seis IDOS de idlde, mediame, inclusive,
programa """lemenrar de alimenlaçio.'

Azt. 2" Esta lei entta em vigor na datade sua pubIicaçIo.

Azt.:r Revogam-se .. disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O programa nscional de merenda escolar instituído no Brasil, em

19S5, anaVés do D= n' 37.106, ~licitava como seus objetivos "o mdJMria dar
condições 1fUtricio1ltlis • da copacidDd< d. apnndimg<m • c01lUlJIi<nt< ntiJlç40 dar
indicu do IÚIsm!lÚm!L rtp<lincia • twuilo tsco/or. a _/horia dos hábilos ai__
dos tsco/aru • dos condiç&.' dt ingrtSSO às tscolas.. 0lrl1VÚ da. prolOfiJD _

priooUcoiarts. H

Ao longo das quatto décadas de sua exectlfio o Programa lI1IIIC&

foi interrompido e jamais alterou. significativamente, seus objetivos e sua c1iente1a, apesar

das diversu crises que enfrentou. Assim, dados do Mínisrério da Educaçlo e do Despono
indicam o atendimento anual i cerca dc 30 milbões dc a1W1OS da educaçfo in1intiJ e do
ensino i'uDdJmental, no. Ultimas ano•.

Apesar de voltada tambl!m pata a 'prow;iIo aos pri-ucoialS', a

alimentaçio escolar foi incluída na Lei do Diretrizes o B.... da Educaçio NacionaIILDB
como um programa suplementar destinado spenu ao emíno timdamema1 (art. 4-, VIII).
repetindo o disposto no ar!. 208. Vil da COllSlÍlUiçio Federal. No caso, deaconsiderou
outtos dispositivos constitucionais que acoJheriam a inclusão da educaçio infamiI como
beneficiiri.a do Programa. dando lIlJrgClD a equivocadas interprew;ões de administtadam
públicos no sentido da n1CH>brigatoriedado do atelIdimento às crianças pequenas.

Se, de acóroo com nGssa Cana. Magna. a "Ilducação.i diniro dt

lodos • dtvtr do Blado t da familia. .. .. (art. 20S), se deve ser ministrada com bue no

principio da "igualdadt dt condiÇÕts para o =0 t ptnnarténcia na tscola' (an. 206),

se é dever do Essado "0 ar~ndimmro~m CTleM e pri-ucola às crianças de uro a stis

lS1JOS ih idodt" (art. 208, IV), se "silo dinilos dos trabalhoriDns ...bo1tos e nrmis: ...

IlSSistIncia grtllJIito aosfilhos t dtptnrklJtu durk o nascimt1ltO ari stis l11tOS ih idade m

enches t pri-uco/os' (art. 'l", XXVl, nsda mm pertinente que incluir a educaçio infanliI,
na LDB. como dtstinal>ria dos bencli.cios da alimemaçio escolar.

Uma inclnsio que nio cauará srande impocto no orçlImallO de

mm:nda escolar ji disponível pora. -wIadc du escolas fimdam<ntais púbIicM do Pais,
mas que terá o objetivo cc evitar o mroccsso dos municípios que avenaun a posabilidade
de exciuir, do Programa. as crianças com menos de sete lIDOS, face i lacuna. da LDB. -

A alimentação escolar é relevante par.1 a peml&IlÕncia da criança

na escola, é um suplemento nutricional indispensável i maioria da populaçio infiotiI

btasileira que enfrenta dificuldades com o uabalho escolar, ocasionadas pela 'fome do

dia' o por graves problemas~ desnutriç!o. Mas, acima de tuiio, é um direito da criançade
ser atendida em $IJI, necessidsde flSiolóiica de .. alimcnIar.

Sem a pret<nSio de que a aIimentaçio escolar revem os
IiSSU5WÍOres indices da desnutriçio do Pais - 67% da populaçIo com déficit aIitnellIIr e

18.4% dos menems do 5 anos com desnuttíçio g10bsl " identificados, em 1989, pela

Pesquisa Nacionai .obre Saúdo e Desnuttíç!o do Instinno Brasileiro do Geografia e
Estatística. acreáito que a refeição diária na escola é essencial ao desenvolvimento fisico,

.W o intelectual da criança. o uma questio de =icio~ cidadania.
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Conto, portanto, com o apoio dos nobres Parlamentares para a
aprovação desté projeto de lei.

Sábado 4 59509

Sala àas Sessões. em jt7 de ou! de 1997

J
'~'\,,'t'I-\M-

Deputada MARISA SERRANO

"LEGISLAÇ..\.O CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃODE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO li
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULorr
Dos Direitos Sociais

--.:~ - São direitos dos trahalhadores urbanos e rurais. além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
...........................................................................................................................

xxv - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nas
cimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas;
.....................................................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

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

CAPÍTULO IH
Da Educação. da Cultura e do Desporto

SEç..:\O I - Da Educação

Art. 205 - A educação. direito de todos e dever do Estado e da fa
mília, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
.................................................................................................................
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Art. 206 - O ensino será ministrado com base nQS seguintes
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e pennanência na
-escola; -

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensameno, a me e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino" garantido;-na-fenna 
da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições
mantidas pela União;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da, lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
..................................................................................................................

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade;
..................................................................................................................

vn - atendimento ar, educando, no ensino fundamental, através
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BA
SES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

..................................................................................................................
TÍTeLo III

Do Direito à Educacão e do Dever de Educar
Art. 4° - O dever do Estado com educação escol~r pública será

efetivado mediante a garantiá de:
I - ensino funmm'i'ental, obrigatório e gratuito, inclusive para os

que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e eratuidade ao ensi-

oom~~- --

III - atenàimento. educacional especializado gratuito aos educan
dos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de
ensino:

Dezembro de 1999
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IV - atendimento gratuito em creches e- pré-escolas às crianças de
-zer01i-seis" anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;

VII - oferta de educação escolar regulaI" para jovens e adultos,
com características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi
ções de acesso e pennanência na escola;

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensá
veis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
..•••.•..•......••••..........•...•........••......•.•••••••.••••..•..••..•••....•.••..•••.....•••••••..•.•••••.
..•.••.•...............................•..............••...•.•.....••........•••..•.....•.........•.....•....•••

DEC1t;;:rO N.o 37.106 - DE 31 DE
MARÇO DE 1955

Institui a Campanha de Merenda EI
colar.

o P1"esidente da República, usando
dás atribUições que lhe confere o art.
87, ítem I, da Constituição, decreta:

Art. 1.° É institUída, na Divisão de
Educ;:.ç~o E:tra-Escolar :lo De!larta
mento Nacional de Educa.câ.o do Mi
nistério ãa Educação e -CÚltura, a
Camp:m1:la de Merenda Escolar.

Art. 2.° Cabe à CaI!lDanha de Me
renàa Escolar. dando. cú.:n~r!!D.ento ao
que d!.spõe o ítem 3.0, alínea b, do
art. 2.° do Regimento aprovado peio
Decreto n.O 34.078, de 6 de outubro
de 1953:

a) incent:~~, por todos os meios a
seu alcance, 'Os ernpreenrl7mentos pú
blicos ou na:ticuiares cue se desti..'"1am
a propo:donar ou facilitar a alimen
taçfo do escolar, dando-L'I1e assistê!!
cia técnica e financeirr.;

b) estudar e adotar Drovlaencias
destin:ld~ ã. melhoria do valor nutri
tivo da ~erenda escolar e ao b3.r::L
teamento dos produtos alimentares,
destinados a seu preparo;

•c) promover medià.ãs para aqu~i;5.o
desses proàutos nas fontes oroàuto
ras ou meài:mte convênios cõm enti
dades internacionais, inclusive obter
facilidades cambiais e de transportes,
para sua cessão a preços mais aces
síveis.

Art. 3.° A ação da campanha se es
tende a todo território e será. reali
zada., ou diretamente atra~és da cria
ção ãe cantinas escolares, ou mediante
convênios a serem firmados com en
tidaàes públic~ ou particulares.

Art. 4.0 Os encargos da Campanh!.
serão atendidos com os recursos or
çamentários e.specüicos.

Art. 5.° O Ministro da Educação e
Cultura bai.~ará as instruções neces
sárias à organização e execução d&
Campanha.

Art. 6.0 :tste decreto entr:.tré.-em v}
gor na da.ta de sua publicação, revo
gadas as ãisposições em. contrário.

Rio ãe Janeiro, 31 de março de
1955; 134.° da Independência e ~.o de.
República.

JoÃo CAFÉ FILHo
CanrLido Mata Fi1h.o.
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Decreto nO 99.999, de 11 de janeiro de 1991.

Dezembro de 1999

Revoga os Decretos que menciona.

o PRESmENTE DA .BEPOBLICA, no uso da atri..buição que lhe con
fere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Anexo.

ção.

Art. lo Dec~aram-se revogados 9s Decretos re~acionados no

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publlc:a-

Bras!~ia, 11 de janeiro de 1991: 1700 da Independenciã e 1030
da República.

FERNANDO COLLOR
Jsrbas Passar:iIlbo

9, de 21 de novemz;,ro de 1889:
10 I de 21 de novembro de 1889:
27-B, de 30 de nove1lbro de -1889:
27-e, de 3D de novellbro de 1.889;
30, de 3 de dezembro de 1889:
42-B, de 6 de dezpbro de 1889;
55, de 1.4 de dezaabro de 1889:
57, de 14 de dezembro de 1889;
70, de 19 de dezembro de 1889;
86, de 24 de- ãezeJlbro de 1889;
99-A, de 27 da dezeabro de 1889;

100-A; de 28 de deze3lbro de 1889;
...............................................

37 050 de 17 de ma~o de 1955:., -....
7 052 d 18 de ~~ de lQS5:3. , e _.~-

37.054, de la de março de 19S5:
37.0S5, de 18 de março de 19S?:

056 d 18 de mar~o de 1955:37. , e .".
37 106 ~- 31 de mar~o de 1955:

• , ~ y

37.110, de 31 de março de 1955:
37 130 de 4 de abril de 1955;· ,
37 137 de 5 de abril de 1955:· ,
37 ·173 de 14 de abril de 1955:· ,
37 174 de 14 de -~ril de 19~5:., CU"

37 177 de 15 de abril de 1955:· ,
37 181 de lS de abril de 19~~:· ,37.182, de 15 de abril de 1955:
37.183, de 15 de abril de 1955:
37.184, de 15 de abri] de 1955:

..•.•••••.•....•.•..••...••.•.••..•.•..•.••......

...............................•.................
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO I - RELATÓRIO

TERMO DE RECEBIMENTO DSofMENDAS, .
~ .

. 4;
PROJETO DE LEI N" 3.722,.E 1,997

Nos tennos do art. 119, "caput", I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 07 de wembro de 1997, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1997

oom~
De'" "MImOS 1110~ WJJc:o tfD an. 1as.dO RICO, D
~ dos p<opallç4u: PL'25e2IH.P\.' 3722m. _ o p__o lO ptp
121111. quo lIStou pnjudicIdo em _ di .-ao do
_ •• PI.P 1<IIH......... _ ._.... -

::~~;.:~::~
REQUERIMBKTO

{Da Senhom Mari... Serrano)

o Projeto de Lei nO 3722197. de autoria da üuslnl Deputada
Mansa Serrano. busca estender às crianças de O a 6 anos de idade. atendidas

em creches e pré-escolas públicas. os beneficios da alimentação escolar gratuita.

prevista pela legislação federal para os estudantes do ensl~o tundamen1lll.

O Projeto foi distribuído apenas a esta Comlssâo para

anâlise de mérito. onde. nos prazos regimentais. não recebeu qualquer emenda.

Em 1998. a Deputada Maria Elvira emitiu parecer favorável

sobre o mesmo. documento não apreciado na Legislatura passada. --..-

Em 02/02199. a proposiçãO foi arquivada. Desarquivada em

23/03199. couoe a mim a tarefa desta relatoria.

Este é o Relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Os inóicadores socíaís co Pais atestam. com clareza. que o

Poder Público deve cuiaar oa alimentação ae sua crianças pequenas, para que

tenham condições de usufruir dos beneficios da educação escolar.

Assegurar pelo menos uma refeição dlària às crianças 

eliminando o fantasma da "fome do dia" - não significam a eliminação da

desnutrição Infantil que assola o Pais e coloca-nos em 63' lugar no rol de 145
paises analisados pelo UNICEF. quanto às taxas médias de mortalidade infantil.

Poderá. no entanto. melhorar as condições de sobrevivência de milhares detas.

Senhor Presidente,

Requer o desarquivamento
de proposições.

Pode-se. também. esperar que três mühOes de refeições

diárias dislnbuldas nas escolas infands públicas lerão impacto naS estatlsticas

que mostram 10% de nossas crianças com peso abaíxo áas tabelas aceitas

internacionalmente. e~ 16% sorrendo de nanismo moderado e grave.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Por estas razões e por entender que a alimentação ó um

direito da criança de ser atendida em sua necessidade fisiológíca de se alimentar,

somos favoráveis à aprovação do PL 3.722197.

Sala da Comissão. em ~ de 1999.de 1999.
• "",?/-O,P3/tI ..J( 7' )

de

~..M.'
Deputada lIARIllA SERRANO

Ps:DB/:MS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Nos tmnos do art. lOS, parágrafo único, do Requerimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. o desarqulvamenw dos
projetos de lei, a eeguir relacionados, que são de minha autoria:

PL n' 2562/96;
- PL n' 3722/97;
_ PLP n' 121/96.

5aIa das Sessões, em

PROJETO DE LEIN" 3.722, DE 1997 lU· PARECER DA COMISSÃO

___ o Nos termos do art. 119~ "caput". I e § ]0. clc an. 166, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a SI". Presidenta

determinou a abenura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de

prazo para apresentação de emendas ao projeto. a panir de 26 de maio de

1999, por cinco sessões. Esgotadu o prazo. não foram récebidas emendas

ao projeto.

A ComilÃO de EdllCllÇio. CulllJra e Desporto. em _
ordinIIria realizada hoje. aplDVCU, unanimemente. o Projelo de Lei n' 3.7Z2I97. llOI
teITnoS do """"""" do Reiatllr. Deputado José Melo.

Estiveram~ os senhores DeplJtad05 Maria Elvira.
Presidenla: Celcits PinlleiIo e Mllli.. SerTono. V.,.,.Presi<l"",,,": _ LlJcoI.
AgIleIo Queiroz. Âtila Lira. Eber Silva, E_ Seabnl. Fernando MamlnI. FIiMo
Ame. Joio MlIlO5. Jonival Lucas JuniOr, José Melo, Luis _. NIIoon Pif*>.
Norberto TelxelnI. Osvaldo B101ch1. Oliveira Filho. Pedro WlIIOl1. Waldrido Mores
Guia. Zez* Perrella.

Sala da Com_o em 4 de egooto de 1999

Sala da Comissão. 02 dejunho de 1999

Carla Rodrigu~s' d~ ~~dejros
Secretária
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em 23103199.

Presidente

regimental.

:.,t~\

~~

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.722·AII7

Nos lermos do 8rt. 119, I, do Regimento lntemo daC~~,
a Sra. Presidente del8lminou a abertura e divulgaçio na Ordem do DilI _ ComiuOM de
prazo para apresentação de emendas, a partir de 26IO!lI99, por cinco seuOea. EIgCl\IldO
o prazo, não foram rec:ebidll& elTlllllda& ao projeIo.

Sala da ComíH6o, 8111 2 de -mo de 1999.

. .l'l"'d"~
MariaUncla

secr.tária

1- KEl..ATÓIUO

o projeto em eplJratê "'-llIlmdcràs c:riaaças de _ a"__ de
idade, atendidas em creches e pIé-esc:oIas públicos, os beneficios da a1a.-ç1o acolIr
gmuita, prevista pela legislaçao federal pora os estudon1os do ensino faiiiIiáiaItaL _.

Na realidade, jUllifica a auklra, este projeto visa ....... direilo
público subjetivo antigo, previsto no programa DICioaaI de men:oda eocolIr pelo DcctcIo
n· 37.106, de 31 de março de 1955, revopdo pelo DccreIo rf 99.999, de 11 dajaMilo de
1991, assinado pelo ex·Presidemc da Rep6blic:a, Sr. fetllldo Collor. O JII1l.ÍIlD objelift,
também, impedir equivocadas interprelOÇlles de adminiJtradores pIlblicos 110~ da Il1o
obriptoriedade de atendimento às criInçu de zao a JeÍs &IlllS.

Segundo a amOfa, a base pora tais intapre1aÇlles fui a ine;\.ao da
alimentaçio escolar na Lei de Din:lrizl:s e B-. da fiducaçIo Nacioao1ILDIl como um

Jl"lIfII1II suplemetar destiMdo apenas ao OIIIÍDO fiIIIdamenIaI, de acordo COlII a leilIIIa dos
artigos 4·, inciso vm, da Lei 9.3904196 e 20S, inciao vn. da ConstitlIiçio Federal.

Em 02102199, a pracnle proposíçlo foi arquivada, lOIIdo deIIrquivada

No dia 4 de &&OSlIO de 1999, a Comíado de Educw;Io, ClIItw:a e
Deapor1o aprovou a proposiçIo ClII apreço por lIIII1limidade, nos _ do J*KCI' do
relator, Depulado 101é Melo.

NIo foram recebidas emcndu ao projeto _ ~ 110 pruo

É o re1alório.

lÍ-vOTO
Nos lCmlOS do Regimento IDeemo desta Casa e de NonIIa '-aa.....

ComiISio. cabe, no presente ....., apreciar ~_proposiçlo q\lllltO i lia c:ampl'ibitidade ou
. adoquaçio com o p1atlo plurianual,~Jekie~ lltÇ&IIIeIIlÍIr eo~&IIIIIl

- A . liiBória em 121& Jlio 1em tcperCUIaIo dima ou iIIdima ao
Orçamc:mo da UniIo, eis quese.-de""''''''''-1IllIIIIlItMl,_ iaIpIcso
fiDaDceilO oU orçamemirio, pois oprojeto 1mIa fiaI1idade de impedir~1*raI
de adminiIIradocea públicos e, UIim, eviW a ClOCIuoIo ao l'mIr-~ do
AJímentaçIo da crillDÇlS com lIIOIIOI de _ lIIIIlI. Na teaIidode, nIo bá _ de
deIposa, pois ji eIIá dispoailx1iDdo pn as acoIas~ plbIicII ., ... o
CltÇlIIIICIIlO da men:oda eacoIar. AsIim,~ acIminisIraçlIe _ CCIII'IIla~
jidesliDam tais vedJu às =:bes e plé-acolas.

, A JIlaléria, como ..... _ a DcpIIlada MIria s.-__
justilicaliva, é in1egnlmenrc l/IIIlIf1Ido pela e-Poll1ica. O aniao 205 ....~ a
"educaçio é dire'to de todos e dever do EoIado e da faml1ia...... O adilO 206 lIClIIpo o
principio ela" ipldade de~}*ao _ e~ _.cola"'. Da__
com O artiSO 20S, iDciao IV, O EoIado _ O doYcr ..... _ r,iUlll ClIIdI.• p6
eacoIas às criInçu de zao a oeis &IlOl de idoden • !'Ira fiaeIQx, o.. .,.. __ XXV,
....... o direito subjelivo público ...~ ".... ,~irei!llldoIlIàIIlelIlnI ..... e
1lIQIÍ5: ••• 1IIislenl:ia paIUita aos filboc e~ deIde O~ até .._ do
idade_ =:bese prt.eIccIasn.

AsIim, este projeto seria dcsnece!sário caso os administradores
buIcauem a exegese 1eleológica, a verdadeúa hennenêutica. e nio esta visio literal da Lei
Ve.iamo,s.~ JlOde:moa cmceber que ae-Politica assegure no inciso XXV do arti~
.,. a &SS11l!nc1l gratull& aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idode
em =:bes e pré-eacolas sem comida, ainda mais tratando-se do Brasi~ um dos poíses com
os maiores indices de monaJidade infantil do planeta.

. . . Portanto, diante~ illU:rpretações dos administradores públicos pora
I~r que cnanças até set5 anos de Idade comam. que seriam risiveis se nio fo.wem
~ a aprovaçIo deste projeto é medida do minimo sentimento de respeitn à
h1llll&l1idade. alem de ser a proposíçlo legal e licita.

Diante do exposto, somos pela nio implicaçlo do Projeto de Lei n·
3.722, de 1997. em aumento ou diminuiçlo de receita ou de despesa pública, nio cabendo
a esteÓfii'l realizar exame de adequaçlo quanto aos 85peClOS financeiros e orçamemirios,

Sala das Cmpiosões. em 23 de setembro de 1999

-1Z1/L~ i~
MILTON TEMER

DEPUTADO FEDERAL

111- PARECER DA COMISSÃO

A ComlSlio de Finanças e Tribulaçio, em reuniAo ordinétia realizada hoje,
concluiu, unanimemente, pela nio implicação da matéria com aumento ou diminuição
da ..-ita ou da deIpesa públicas, nAo cabendo pronunciamento quanto à
adequaçIo financeira e orçament8rill do Projeto de Lei n" 3.722-A197, nos tennos do
~ do relator, Deputado Milton Temer.

E&tivlIram preIlIIltes OS SllI1horelI Deputados, Veda Crutlitte;-f'resideflle; Max

Roeenmann, Rodrigo Maia e Armando 'Monteiro, VICe-Presidentes; Betinho Roaado,
Deusdelh Pantoja, Jorge Khoury, José Alaksandro, José Ronaldo, Manoel éastro,
Gemwlo Rigollo, Milton Menti, Pedro Nováis, Antonio Kandir, Custódio Mallos, JoM
MiliIto, Manoel S81villllO, Carlíto Mefss, Joeé Pimentel, Ricardo BlIl2Oini, Basilio
VIllIni, Félix Mendonça, EYiIMio Faria, Marcos Cma, AnI6nio Jorge, José
LOlAnÇO, Eunício Oliveira, Jolio Henrique, JurandH Juarez e Luiz Carlo& HlIUIy.

sala da ComillSAo, em 10 de novembro de 1999.

/Ill~~w
Depufada Yetja CI\JBÍus
I

(**) PROJETO DE LEI
N! 3.779-A, DE 1993

(Do Sr. OIvaIdo DeDder)

Bxt1ngue as disposições legais que asseguram a pr!
siio ..spec1al, tendo pArecer: da COllIissiio de const!
tu1ção e Justiça e de Redação. pela cons~na__
l1dade. juridicidade. técnica legislativa e. no ~
rito. pela rejeição, deste e dos de n9s 3.929/93 e
4.032/93, apensados.

(PROJETO DE LEI N9 3.779, DE 1993. A QOE SE llD'ERE

O PARECER)

SUMÃRIO

I 11 - ProjIItoIIIl*1IIIdOI: PL'. n"s 3,82M3, 4.032183, 3.2lI11117, 5171119, 2701l1l!,-

I
1.05718e, 1.oeeIlI9, 1.224/119

UI - Na ComiIIIo de COIIIliluiçIo e J....daR~;
I - ~dO RaIaIor '

- ~dI ComiIIIo
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TItuloU

DOS DIREITOS E GARAJmAS FmIDAMErITAIS

"lEG1SLACAO CITADA H·:n:Ar).'\ PflA
'"ORDEI~AÇAoDE ESTUDOS LEG1SI.ÃrIVOS·C,OI"

CAPITULO I
DISPOSIÇOES GERAIS

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

UVROi

DO PROCESSO EM GERAL
..........................................................................................

VIII - os ministrOl ele conflSsa., ,.liIÍOS&;
IX - os ministrOl cio Tribunal d. tontas;

X - os cidac1los que jl tiverem exercido .f.tivamente a I'unçlo de J..rado. salvo
quando cacllolidos c:Ia lista por lI\Otivo d. incapacidad. pu. o exercício daqu.1a fUIlÇIo;

XI - OI eIelepdOl ele policia. os luarcJas.civil dos EstadOl • T.rritbrios. ati...,. •
inativos.

• ,..-XI.,..,.,...,.,. UI If,· , __ *1J IN ""'11• lf6J, , ro",""'" .""""...",,.
La •.' J.11I. • Zf.__• ''''.

TITULO IX
DA PRISÃO E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

•_~~1At.~ 7.NO• • 2/._fIo/....

IV - OI cidadlol inscritos no ..Livro ele Mento";
V - os ofICiais das Forças Armadas • da Corpo d. Bombeiros;
VI'- os II\IIIStrados;
VII -os diplomados por qualquer das flCllldacles superiores d: República;

• A 1At.· f.211• • 27 • ..", .,1111_'.'" {)ffMM" Ali.......... _tI ...
." li, •., ..'~IC"0••"",01.0 MWIfMIO",."'''« "Il1o w rrroIItldo",...,." ."•

. IM(I """,__ "".",""0" .,....,.H!.. ~IIM tio E.fI«ID.Af.IOt·'

Art. 29'. SerIo recoIbiclOl a quartéis ou a prisIo especial, • dispoliçlo da autori·
dade compeIIIIte. q1WKIo IUjeitos a prisIo antes ele condenaçIo e1ellJtitiva:

• Vl*Lft •.·"".•'.·._.""._~--'.rfI$iI.__
~Lft"·Uf/l,.'I._.' __~__• __'_
.-...:Lft..·U/l, ./f._.m7. .-~

_Lft •.·,.....:H._.INI._~__.~.__
__Lft •.·1.1SG.•••_./f/l7._",..__..~
.,...,._.._.T ~11.0/".J._."JJ:IAt.~J.2J1.
• '._•./N7._~--"Lft•.··7.'7Z.•'f._.'II1._",..--'..,.,......_.,.·.2~ _Lftc............~ 1J.• ,..-....
1"" ... 112.12.·. -jMc..,..

I - 0& ministrol de Estado:
11 - OI .ovemadores ou int.rventores ele Estados ou Terrltbrios, o prefeito do

DistritoF~. ltIlS respectivos -'rios, OI prefeitos mWlic:ipais. OI vereadores. os
cltef" ele PcIIlcia;·_1I_......_"..Lft•.·1.I1l.•U._.,1J7.

111 - OI~ cio Parlamellto NacioDaI. do Conselho ele Economia NKionaI e
cJas AssembMIu LqIslalivas cios Estados;

• VMlt MI. ',t, I 1,"• .. C'''';UH." .." ,.,.,., ", IMIt

... .. ,. •...: -_ .

d. 1993.(Sd.5111 de SessCies em, (r)

ClpftuIo I
DOS DIREITOS EDEVERES I'IDIVIDCIAIS E COLE11VOS

Alto,. Todos do Iguais perante a lei,sem~- 
auer natureza, garantll1do-se aos brasilelros e aos estrangeiros

CONSTITUIÇÃO
llEPÚBLICA FEDEIUl'l'IVA ·DO BIUlSIL

1988

Art. 11l: - Ficalll revogados os discoslUvas legais Que ISse
gun_ I conCllllo dt prlslo elc.eial, espltcialJlentlt o art.. 295 do Decreto
111 nQ ".,. de :5 de Outubro de 19." o I 2; do art. 112 da Lei COllp!elllen ...
tlr n" 35, de lo' C1e Iftuço de 1979, o inc. V de art. 89 da Lei nlil 421.5, de

27 di abril de "'3, I Ld na 799, de 111 .de setltlllbro de 1949, I LI! nQ 2860

di 31 di .gosto de 19". a LI! "SI "13, de 14 de novembro de "", I Lei
"11 )'811, de 24 C1e nOVeMbro dI "", a LI! nll 5350, dI ,,; di novelllbro de

1"', O Oitenta na 350M, de 5 ClI outubro di 195', iI Lei nSl 525'. de 6 de
abrll di "'7, I I Le! nll 7172, Clt tA de dezembro de 1ge3.

Art. 2D ... As pessoas, qUI par SUl condl.;lo pessoal Ou proflsslo
nll, s••ncontranllll em concl1çO.s de v1s1vel perigo, titio direito de celu
SepUldl' d.ntro do próorio presidia, cu efl grupos sePlrldos elas C11!1ll11s
prl'idUriol, SM qul1qu.r pr1YIUglo.

Art 3g - Estl 111 entrl erll vigor na data d. 'SUI PubHclçla.
JU5T1rICAçAa

O arUgo '11 di ConsUtuiçlo red.ral diz qUI "Todos ilo iguais
perante I ·1'1, se. d'1stlnçlo de qualquer natureza, garantindo..s. Ias brasi
l.iros I lOS ISttlnOliros Usid.ntlS no pall I inv iollbilldadl da dinUo
li vlda, li liberdade, i igualdade, à Slgurança I li. propriedad.-. A pr.unte
proPQslçlo visa I supriIWir de nosso direito positiva a flgurl di prislo
ISP'Cill QUI perlll!te li Certas privilegiados, noUdamente aqueles pertencen..
tis IIs llites econ61111clS, usufruir de privilégios ao serelll d.tidas orla
pr'ticl de ato criminoso, enquanto a III'Ilio:18 da lJopulaçlo ~ica sujeita I,
S' coIHtlr qualquer delito, ser recolhida em estabelecl111entos superlataaos.

E Isto sob condlç15es indignas para Qualquer 5lH hUM.no. Recentemente t

incluliv••• populaçlo .ssistiu .5t....eid••01 priviUgio. d. "M6no
d. Prev1dfncll" Que desfrutlvl, Inclusive, de telefones celullres.

CUMPre, entlo, 10 Congresso Nacional fazer cessar tal odlosa
dilcri*in.çlo••prov.ndo o presente proj.to d. lei. que .xtingu. o
privlUgio d. prillo ••o.eial. nlo 56 oaro os port.dor•• d. diploma de

curso superior, COIRO tarnbéln para todas as categorias beneficiadas como
professores, oficiais da lftarinha mercante, militar,s e magistrados,
.ntre outras.

.......... ~ ~ , ..
residentes no Pais a invioIabiliclacle do direito à vida. à liberdade,
à igualdade. à segurança e à propriedade. nos termos seguintes:

...................~ ~ _ ..

LEI COMPLEMENTAR N~ 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

DECRETO-LEI N~ 3.619, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*)
......................~ ~ ·.44 ..

C6flilo '*~ hfM/.

o I'raidcatc da JtepíIbIica, UIIDdo da lIrilNIçIo que lhI _fere o ano 110 da

ICllMlllaiClo. dIcnla alll'Ãl"e Lei:

ThiJLO VIII

.DA JUSTIÇA DOS ESTADOS

.................................... ~ ..
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CAPlTULOIV
DA JUSTIÇA DE PAZ

Art: 112. A Justiça de Paz tempcriria, criada por lei, mediante propoSta do Tri·
bunal de JUUIça, tem compethcia somente para o processo de babiJitaçIo e a celebra·
çIo do casamento.

I 1~ O juiz de paz.,nomeado pelo JOVIfD8dor, mediante escolha em lista tripli••
CI, orpnizada pelo presidente do Tijbunal.de Justiça, ouWlo o juiz de direito da co
muca, e composta de eleitores raidentes no disuiIo, PIo peneacentes a óqIo de clire·
çlo ou de açIo de putido poUtico. Os demais aomes CIODSI&Dtes da lista tripIic:e serIo
nomeados primeiro e leIundo SUplenles. .

I 2~ O exen:icio efelivo da fUDÇlo de juiz de paz constitui serviço píJblico reJev&nle
e lSIeIUJWá prido especial, em caso de crime COIDUIIl, &l~ definitivo juJpmallo.

~ ~. ' '.
1·3~ Nos cuos de falta. aUltDda ou àDpedimento do juiz de paz e de seus suplen.

les, caber'· ao juiz de direito da c:amarca a llOIMW;Io de juiz de paz tId Itoc.
Art. 11·3. A irnpupIçIo. replaridade do processo de habilitlÇlo matrimonial ea

COnlesllÇlo a impedimenlo oposto serIo decididas peJo juiz de direilO.

TiTULO IX
DA SUBSTITUiÇÃO NOS TRIBUNAIS

Dezembro de 1999

.....•..•..••..•.•.••.••.••••..•.•....••......•........•.......•...•.

LEI N~ 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963

Di.rpiM sobrt o EsttllUIO ,. 0rdMrr dOI AdwJltldos do BrtISÜ•

..... ._ -- .
TITuLO 11

DO EXERClclO DA ADVOCACIA

.•••.•••••••...•.•...•..•.••...•..•••....••..........•.•~ ~

CAPlTULO IV
DOS DEVERES E DIREITOS

•...••••••.•••.••.•••........•.•........-.•••..•..•...................

Art. 19. SIo direitOl do ldYopdo e do provisionado:

• AIt. ". apua. c.r,..,..........",. Lá.~ 7.J46. ,.»,. jtIIlto,. 'MS.

I :... exercer. com 1iberdIde•• ~rsÚao.em todo o terrlt6rio ucional (art. 56>. na
defesa doi clireitoI ou interesses que lhe forem coafaados;

11 - f..respeitar. em nome da UberdIIde de defesa e do siIiJo profissional, a in·
vioIabi1idldt do leU doIIIidIio. do IIU escrit6rio e dos seus arquivos;
• 111 - COIIIUDicv·se. pessoal e reservadameme, com OIIIUJ clientes, ainda quando

estes se acbIm prtIOS ou detidos ... estabelecimento cMl ou militar. mesmo~uni.
ciVlilr

IV - rteIuDIt. quando preso em fIqranle por motivode exercicio da proflSSlo, a
praença do.praidente da Seçlo local pua a lavratura do auto respectivo;
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v _ nlo ser recolhido preso, antes da sentença transitada em julpdo, senlo em
sala especial de Estado-Maior;

VI - inaressar livremeDte:
11) nu salas de sessOes dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a pane

reservada.aos mqistrados;
b) nas salas e dependinciu de audilne:w.~,~, tabelionatos, ofi

cios de justiça, inclusive dos rqjItr~ públicol, delcpcw c pris6es;
c) em qualquer ediflCia ou~to em que funcione rcpaniçIo judicial, policial ou

.•...•.•..•••• ~ ~ ~..~.~ ~ ~ ......•..........

..........•.......•....•....•.••.••.•..•••. ~ ~.~ ...•..•....

LEI N.- 'lt8 - DE 1 DE SftUOaO 11& )MI

JlodlfiCIJ o anwo 29:» do Código de
ProcCISO Pnol.
o prel1den~ ela RepubUc&;
Paço .abel' que o OODIfeIIO Nac1o

nal decreta e eu l&DC1ono a aeplnae
Lel:

..vt~ 1.- -'Aoa oücWa da lIariDba
Mercante Nacional, que Já tiveram
euJUIO ·etetlftllllll&e u IUDÇ6eI de
com'" ...&eDde... • repUa'-ccmce-
dIda peIo·muco - do· 06dIID de
PrcIceIIo PID&1. .

.Art. ·t.- - BftaPID... u dIIpoIl
t6e. em rGDtir6rIo.

11.10 de Janeiro, 1 de aetembro de
1JtIt; l2I.. da. IndepeDd6DC'& e 111.-
ela BePI1bUca.

LEI N~ '2.860, DE'31 DE.AGOSTO :DE 1956

Estllbel«:r pr'ÍdOGJ1«ÍIII ptlrtl os diri,~ntt!S d~'~ntidlldes sindi.
cais ~ ptlrtl o ~mpfqlldo no utr'dcio d~ ~p~ntllÇiloprofISSional
011 no Ctl'JO d~ admini.'ftrtlÇ/lo sindiCQ1.

o Presidente da República:
Faço saber que o Coqrcsso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte Lei:

An. I! Terlo direito' prislo cspec:ial os diri,cntes de entidades sindicais de todos
os BJ'aus e representativas de emprcpdos,'emprepdores, profISSionais 6berais, agentes
e trabalhadores autÔnomos.

Art. 2~ O emprepdo eleito para a fUDÇlo.de rcprisentaÇlo profissional ou para
carlO de administrlÇlo sindic:al, quando sujeito a prisIo antes de condenaçlo.definiti·
va, será recolhido a prislo especial' disposiçlo da autoridade competente.

Art. 3~ Esta Lei entrar' em vilor na data de sua pub6caç10, rcvopdas as disposi·
çOCs em contririo. .

Rio de Janeiro, 31 de .,osto de 1956: 135~ da lndepcndertcia e 68~ da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

LEI N.- '.113 DI lt D& ICOVDWIO
.1U51

Aur.gur4 aUl .er1lÜlOTa d.:J DeporIa
rmUdO F«UrlU de .s.gura1lÇjl. ~Ji .•
blie&, com e.tercU:lu· de 4L t'l.:Ia!le
utr"47tlcilte DulÚ:ud. ~risáu c~-pe
CUU, 4PUuntadlll'l4 GOl 25 'Inus de.
.erlol(u c prC?ft'lllÇ4u o",t-murtmll.

o Pre.;,~denlle da ftept1bliea

Faço saber qu~ o OGn;rre.uo NaciOnal ae«:reta c eu IiallciOIl:) a lie:wnte
lel:

A!'t. 1· Da se"idores do Departo
mento· Ppaeraí"de ~,urauça Puutic:&.
que exerçam ... I vetado) ." a"IV;
dade estrt. _entoe polacla1, .ara0 di-
nUo.,,: _..

I -- :prillQ. 'elJ)eCÚll DO quarto..da
oorl"n..çJ.u ou rep"rtl~o em '1~ ser-
'mem:- .

·n :.. 'Ilprhcntaauria com "enC(Ill6n
·,tGa· m'''~I·ltlS. ··aO CQIDll1eLilI'eAl .:...23

(Yiute e Clncol aDO& de serYíoo (artí
&o 131, • 1 .,". da ._CUD:J~:tuiçao Pe-
de~n.. .'

§ 1.0 Em caso de pri:;~o. O:; ~er"lt10

ftIt .4e . que tr.l.1.a e.5ta Jel. !lC.u{". À

dlspOSlça.l. de juizo criJnioo! 'lo"!) & r~
ponloàoi1:dac1c da aUUlrillade C1dl:gna-

·da· pelO Cbete .C1t: Pol1Cia para CUoit6-
.(Ua-~. ,

~ 2.u Para- us efelkls da aposenta
dOria :dos ~rV1aDres_ a que se refe
.1"e-:e.sta .!el, . 5era compUladO I:pteou o
CoCr4JK1. de sen.çu em lunçáo e&lrlta
mente policIai, ••• (vetaGc)J.

Art; '2,~ ~e ado.
A:-t. 3.u Esu lei entrarã em vllOl'

.. ..data. de .sua puttl.Jcaçãu. tel'Ql&
da.i 'as' 'cüEpcsiÇóe& ~ conU'ario.
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Rio d. Janeb'o. .m 14 cle novembro
de 11157. 13lJ " da lndepeod6DCia e
fi.- da Repúb1K:a.

.l~ IC.nl'l'lICII.
Junco de ApiCU' .,.,...

lZl .. 3.aII .. H •
JIClUMaO • IH!

."..,.. ,..,.. .
.... MCiOINá •
.. ,. art••• do c-. .. Pro-

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

caao Peul. vu trata de JI1IIGO .....,.
O .Prllldm&e da Rep,jbUca:
Paoo saber que o Ccmcreuo Nacio

Dal dIcre&& • eu aDCiGDo • IeJWOiot'
1Ii: dli~

An. l' AGI ~ de aerónaYlll
mercauta UM 'I, Que já Unnm
earctdo efeu t~ lia

."......0, "d•• & npÜa" CODDe·
cUd& pelo an.· _ do C6cUIo de Pro
~ Jllaal•.

Dezembro de 1999

An. 2' Klta 11l aUU'ã _ YidI
Da dat& d. lUa IMIbbcaOiO. r.q'"
u diIpcII606Ia em CClDU'áriO.

BruWa, 24 de DOYembro d. 1111:
140' da IDcIepeDdtDcta • .". da s.pí.
bUc&.

.Joio QoaI.Aft
'J'...... N....
AJlrItllJ N....
CJ6IU 11. 2'I..eauo.

LZI 11' I." - ••••OWallaO .. lH'1

••,.,.. UI 1II11Cioànoa tia JtoItcM CttIfI ..... ..,... • 'J'tr7'Uór1o,. re.""fI. 0CIQNUIta de ca". de~ poUdal. o ,.,.. de priIdo'
apedaI.~ pela l.oà .' f •..,.. de I de """"0 .. 1115.

O PrtIldlDte da Rsp6bUa.

Paoo I&ber que o c:aa.r-o. HacIàa&l decreta e n aancloao & ItIUiDte
Lti: .

Art. l' Fiea ..teodido aGI fUDCloairiol da Policta Civil da. Estados e
TerritóriOa Pederall, ocupaocea de caqc. de &tifldade policial. o reaune de
priúo espeeiaJ eatabf1eclido pela Lei D' 4.11'. de 3 de dezembro de 111115.
em leu art. 40 e respectivos pllrárl'llfc.. para c. funcionirlos da Polieta
Civil da Vnlio e do DIstrito ftderal.

Art. 2' Elt.a Lei lDua em YilOI' Da •data de aua publicaelo.

'"Art. 3' Revoram·ae u dlapc.lç6U em CClDtrirlO.

Bruma lJ de novembro de 1111'1: lW da Independ!ncia e '199 dIL
Repllblica.

A. COUA r: Su.WA
Lllil AatOftio d4 Gama e SUfHJ

DECRETO N~ 38.016, DE 5 DE OUTUBRO DE 1955

o Presidente ela RepCablica. UIIIIdo ela atribuiçlo que lhe confere o ano f7. I. da
COnsti~. cSec:rd.a:' . .

M. 1~ OI diiIIons de priIOes e OI COIII&DdaJnes de uDidades militares ao recebe·
rem OI praos beaeficiIdos com .'prisIo especial" obter vario • lqisJaçIo especifica
existente e tamlál O que pracmoe o art._cio C6dilo de Processo Penal.

Paripafo (mico. Ela CIIOI de dfÍVida ou de feClemlÇfles. ap6s o recebimentO do
preso. deveri _ ca......... & autGIidIKIc,& cuja.dilPOIiçIo estiver.

M. 2~ O didcIó de'ied:
J - PIlutar Oíeu ...oc-imemo.. iaiuuÇOa blixldu peIo.diretor ela prislo ou

comaDdMlte da unicIecIc; .
11 - •.êóãaoriuiu eépIaiIquer atihIdei qui ....... importar em dftmpei.

to. peI"t1II'bIIçI da ardem ou. iDcitamento i desobed~.
M. 3~ ~ aueprado ao detido:
I ..;. aIojamemo c:aadipo, lIimemaçIo e Nc:reio. Quando o alojamento for coleti·

vo serIo ouvidoI OI recolhidos. sempre que pGIIiveI. para & arpnizaçio dos arupos:
11 - o uso do IIU pr6prio wstUrioi JUII'd8do o'ciccoro devido aos companheiros

de prisIo e ao EstabI" cillleato;
111 - uailtfncil de leUS tIdvopdos. sem ~oes. durante o horário normal de .

expediente.
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IV - visita de parentes e amiaos em borário previamente flll&do;
V - visita de ueendentes. dacendentes. irmIos e e6ajup cio detido. dUl'lllle o

expedieate. _ horário cIetenniJwIo. Em cuos~. a crIdrio cio dIntor ou
comalldUlle. pode'" • visita ifticiar·Je e prllloftpr.Je lora do lIOfário de expecüentc;

VI - recepçIo e !raDItIIiuIo de correspondtDcia IiYl'ematte. lIIvo lIClI CIIOI tIII
que ••utoridade competente ncometIdar censur. prévia; .

VII - UÂl\fIIcia reIiIioIa. _pre que poulYe1;
VIII - UIiItbc:ia de tMdic:o pu.icuJar. Quaado os medic:ullellIOS RCIitados fo

retIIldq1IIridos ou \IWIipuIados fora, eswlo sujeitos. verif\c:açIo pelo Serviço M6dico
cio Ellabellcimauo;

IX .. aIinIetUaçIo enYlada pe\a familia ou imiIos, eI\I c:uos espedaia e _alllO
rizaçlo cio diretor ou COIIWIdaJtte;

X - lrMIJ)Ofte dlfemtte cio emprepcIo para os preaos COIIUIIII;
XI - difIIto de RpnMIIW dade que o f~ eI\IlCI'IIIOS rapeicoIoIe por iIItIrmi

dIo do diretor ou COIItaIldaDte. AI peliçila insultuOlU. ou COIII apras6a _ reco
IIIGIdivall, Il1o HrIo _mjnbllC!u.

Art...~ O pnao iItIubordIudo ou de mau comporW\leIItO..ptIIIido _1IOIa
_10 e lIIIJlIftIIO cio raereIo e dai repIiu assquradu _ 1\1. IV e V cio ano 3~ por
taIIpO detanIIiItado. SerIo comwúc:adu imedial&Dtellte • autoridade a cuja díIpoIiçlo
eIlMr o pnao a IIIta CCIIIIetida e a pata diIcipJinar imposta.

PROJETO DE LEI N° 3.929, DE 1993
(Do Sr. Laerte Bastos)

Estende o direito ã prisão especial, previsto no arti.
go 29S do Código de Processo Penal, aos ex-parlamenta
res e ex-prefeitos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.779, DE 1993.)

o CONGRESSO ~ACIONAL decreta:'

Art. '0 Aos ex-parlamentares federais e estaq~~;~., aos

ex-vereadores. assim como ex-prefeitos, é assegurado,o direito

à prislo especial. previsto no art. 295, do Código de Processo

Penal.

caçlo.

Quando os ex-ocupantes desses cargos eletivos sio

Art. 20 Esta"lei entra em vigor na data .dj! SUa publ!

pilotos

conhecimento.
prefeitos •

Em verdade. consoante temos

Pois bem, temos para nos Que o mesmo direito

deve também ser assegurado aos ex-parlamentares fed!

fais e estaduais, assim como aos ex-vereadores e ex-

Em consonãncie com o estatuldo no art. 295, do

Código de Processo Penal, é assegurado o direito à pr!
sio especial a várias categorias. como os Ministros de

Estado, os Governadores, Prefeitos e Vereadores, 05 me!

bras do Congresso Nacional, 05 portadores de diploma de

curso superior, e outros •

JUS TI. I C A CA O

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, aos

de aeron.ves mercantes e aos funcionários da folrcia C!

vil.

Marinha Mercante, aos dirigentes sindicais. aos

Posteriormente, por intermédio de outros dip12

~as legais. a mesma 'regalia foi estendida .os Oficiais da

LEI N~ 5.256, DE 6 DE ABRIL DE 1967 ,

Art. ,! A uansfafllcia do detido para prislo comum obscrvuá o díJJlOIlo no
ano 675, f 2!. cio C6dIIo de PI'OCaIll.PcnaJ.

Art. 6! Este Decreto entruá em vi,or n. data de sua pubUcaçlo. rriopdas u dis.
posiçOes em cpnlrirío. .

Riode J,neiro, 'de OUIlI1'r0 de 1955; 134! da Independ!ncia e 67! da Rcp6blica.

JOÃo em FILHO

o I'rttidm lIIIiIlllica:
Foco 1Obrr o C__1_. lU __ • -*tu;:

An.l~ NaI~lIIIq"nIO""""'_bc"""'lOadaqIIad~lO_i.··_o'"que.-.. _o. prioIo~. ojlIiz. COMidIraIMIo das_do _o_do_~ _.. ,..... ....-..........-.._._-......
ar_.._..- _ojoodiclal.

AII.~ A,...._..._ -............_
---,.,..... jooIiciaiI,.,. t«_.nc.do_.jIi.::.:...-=.aetoo oÍ'llZ_ ~,.....•• _

An. ~ eIIelo"llIiZ••--. JltloIico _...-. ~.,....--,....--... .paIieiaI,-_......._-. .,.,. -..-...... "
AlI. <r. A -.- • ..,. •• , .. _

_ 1.01 ,........-.,...._.__...... _

=~..-. 11' • .-L- --....., _......_.. .....................
.......... t .! 111 .

AA.~ .. 1.01__ _*_,.......,.
AA.t'!~ __•

............ ItI7;I~." r r•• w. ...........

.A. canA. sn.VA

LEI H! 1.1'12. DE 14 DE DEZEMBRO DI: llU-..._._--,."...,.,.. ,~.I!~

O paumlHTE DA UPU8UCA. face _ • e-
M......~ a 8IIIIiIl&e lei:

NLI! a __ _ ".I! ...............,. -~ ~ ....
_ ..,.~a!I I I..I.

A8. ar ...1II _ _,.,w......
Al&.1l' -.- 11 _-....•
...... ·U 1_: Itr. ... k.,"••U••Ie. II! ..........

colhidos à prisio, nio raras vezes slo vítimas de per

seguições poIlticas, tanto de presidiários Quanto; das

próprias autoridades policiais ou penitenciárias. s2

frendo egruras Que via muito além das penas a Que f2

u. condenados.

Por essa razio e por .uma Questão de justiça.

justifica-se a nollO ver, plenamente. a concessio, no

caiO, do direito à prisio especial .

Esperamos, destarte. Que a iniciativa venha a

.erecer acolhimento.

Sala das Sessões, aos \'.\ \.? / '/ j

/4L.v4,~
D.putado LAERTE 'BASTOS .



59520 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

Código de
Processo Pen·al

TlTUwJX
DA PRISÃO E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

CAPITULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

An. m. Serlo recolhidos a qUAntis ou a prisIo especial, • dÍ1posiçlo da autori-
dade COlIlpCIlllle. qlWldo lujcilOl a prisIo an de condcnaçlo deflllili.a:

VillLftIl.·7tf..I! ,NI ",....,.._IIltk'_."...,~_,.....·I J/._.,IJI, ._._..
--,...•.·J.JIJ••,.._.,1J7. ._,.;bII-_u..·J l ...._./N/. .",.....__

C'MIa Ui 11.- s.no. ..,...,. li". IOMIJriaIe."..,.,~
."...t:iWI T ·lJrtIDw.,,~JI.OI" .J.""""".'I»;U •.-'.1Jt.•••_./N7. Wi,,·7.17Z••"._.l1li......,,-
......~ .......J!',.·.-:LlíC"""..".".,It!JJ••N.-...re.
"". M. IIZ.U.'. - ioit._

I - eM lrIÚIlIt70I de Eflado;
/I - OI .ei_nadar.. ou inlorYClllor.. d. EfladOl ou T.rril/lrlos, o pr.f.ito do

0iwl10 fodcral, seul rupcc!ivOlICCl.lMIos, OI pror.ilOl municipais, OI_adores e OI
cbefCl de PoIlcIa:

• Ik'Itt 11 t'MIlWMrlD~pN LtI fI.- J."/. ,. IJ. jtuflto., 1,J7.

111 - OI m.mbros do Parlamento National, do Conselho de Economia Nacional.
d.. Assqnllltiu Lcaislativ.. dos Eflados;

• \'idc .". 1J. 1/.-. dll C'''''UHIII''''' fttltl.' dio I""

JUSTIFICAÇÃO

Estamos assistindo a um verdadeiro festival de ilf

citas penais '\praticados por grandes figuras nacionais e de outras

a elas ma~cumunadas, mormente os chamados crimes do colarinho

brando, sendo que todas portadoras de diploma de nível superior ..

a "elevado ll grau de escolaridade confere prerrogat!

vas especiais referentes ao local da prisão, desde o início do

Processo, mesmo quando da fase instrutória, na hipótese de decr~

tação da prisão preventiva, até que a sentença transite em ju!

gado.

A distinção entre as pessoas com base no grau de e~

colaridade, para a conseqüência penal referenciada, tem-se apr~

sentado como um verdadeiro achincalhe, diante de uma sociedade

revoltada, já que extremamente desigual, onde uma parcela pequ,!.

na tem acesso a todos os benefícios do progresso, à riqueza, ao

esbanjamento e à afro~ta da impunidade. .
Ao contrário do que pretende a norma em vJ.gor, o

maior grau de escolaridade, por conferir mais esclarecimento e

um maior discernimento, deveria, isto sim, impor maiores exigê!!,

cias e nAo regalias àquele que delinque.
Estender ao sistema penitenciári~ prerrogativas a

quem teve, como poucos, a oportunidade de alcançar a chamada f~

mação superior, significa acentuar e levar às últimas conseqü·ê!!

cias a expressa0 clara de uma sociedade perversa, exatamente num

Brasil onde campeia o analfabetismo, cujos índices de incidência

alcança patamares alarmantes e" injustif icáveis, reflexo de um me.
dela que tem nas suas e1 i tes, quase sempre corruptos, a si.nc:mínia

da insensibilidade e da indiferença, disposta a tudo fazer para

sempre tirar proveito de qualquer situação .

C9nforme se vê, a Constituição, nossa lei maior, não

prevê a distinção de tratamento ao apenado, em face do grau de

escol,aridade.

Assim, no momento em que os criminosos do colarinho

.J:,ranca..._corruptos e corruptores de todas as matizes, começam a

experimentar, não obstante ainda de forma atenuada, as m4as da

justiça, cabe ao Congresso Nacional dar a resposta que a socied~

de espera, eliminando execráve1 benefício, cuja existência n40
mais se justifica.

Quando 05 PC Farias ousam fazer exigências para se

submeterem às decisões do Poder Judiciário, é porque alguma re,!

posta precisa ser dada; talvez seja a mais evidente demonstraçAa

de que os _representantes do povo no Congresso Nacional estão

sendo chamados ao cumprimento de mais um dever.

Como se não bastassem os argumentos já expendidos

o Inciso XLVIII, do Artigo 52, da Constituição' Federal, diz:

"A pena será cumprida em estabelecimentos distintos,

de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado" ..

IV - os cidadlos inscritos no "Livro de M&ito":
V - os ofICiais da> forç.. Annad.. e do Corpo de Bombeiros:
VI - os maaistradOl;
V/I - OI diplomadOl por qualqucr das faculdadcs superior.s da Repúbllca;

• A Ui li! 4.11J. *11*... lJO fE.MMtM ..0.-. .. tA........ .,.q. .... IQI
.,.,.". y.«JftIJ«f!'"'0I""."",.6· '"'•• ··,..,_~"..,MIt,.JnIo
Hffn~"""""1IffItt"" ~.Ess.Jo.M..,".

VIU - OI ministros de confisdt> reliliosaj
IX - OI minÍ1IrOl do Tribunal d< l'onl";

X - os c:icladlos que ji lÍvercm exercido efelÍvamenlc a '·unçlo de jurado. salvo
quando excluldos da Iisla por motivo de inapacidadc para o uerckio daquela lunçlo;

XI - os delelados de policia c os luudas·civis dos Estados e Territórios ativos c
inativos. •

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

......... oo oo .

PROJETO DE LEI N9 4.032, DE 1993

(00 SR. PAULO RAMOS)

Extingue o benefício da prisão especlal para os

portadores de diploma de nível superior.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.779, DE 1993/
~lx:ac.. l:J1O do processo.

Não há, portanto, porque fazê-lo em qualquer fase

aplicável

após a

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art .. 12 - Fica extinto o benefício da prisão esp~

cial aos portadores de diploma de nível superior ..

Parágrafo único - O disposto no caput é
ao réu em qualquer fase da instrução criminal, bem como

promulgação da sentença, mesmo que ainda não transitada em
gado ..

Se todos são iguais perante a lei, qualquer norma

que promova distinção é injusta e discriminatória.

Sala das Sessões, i : de !"'; ..'~'" ~ de 1993 ..

..
publicação.

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

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário ..
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"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUOOS LEGISLATIVOS·CeDI'·

-CONSTI!fUIÇAO
REPúBLIcA FEDERATIVA DO BRASIL

Tíbdoll

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUAlS E COlETIVOS

AR. 5° Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qual·
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade.
à igualdade. à segurança e à propriedade. nos termos seguintes:

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos dis·
tintos. de acordo com a natureza do delito. a idade e o sexo
do apenado;

PROJETO DE LEI N!! 3.261, DE 1997
( Do Ricardo Izar )

Altar.... red..çao do art. 295 do Decreto-lei na 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Proce..ao Penal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.779, DE 1993)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° O anigo 295 do Decreto-Lei n' 3.689. de 3 de

outubro de 1941 • Código de Processo Penal. passa a vigorar acrescido de um

inciso XII com a seguinte redaçAo:

• Art. 295. SerAo recolhidos a quanêis ou prisAo especial. i
disposiçAo da autoridade competente. quando sujeitos a
prisio antes de condenaçAo delinitiva:

XII •os integrantes das guardas municipais.'.

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

An. 3' Revogam·se as disposiçOes em contrário.

JUSTIFICATIVA

Nos termos do 8rl. 144. parágrafo S', da Constituição

Federal, é pennitido aos municlpios constituir guardas municipais destinadas i

proteçAo de seus bens. serviços e insta1açOes.

Em diversos municipios do Brasil, as guardas municipais já

estilo criadas e em pletia atuaçAo. No desempenho de suas atividades. muitas

vezes, os guardas municipais tem enftentado pes.__~ que intentam depredar

instaIaçOes ou 1IpfOpIiarem-se de bens do pattimônio municipal, atraindo para si a

animosidade desses individuos. Tal situaçAo guarda re1açAo muito próxima com a

vivenciada pelos policiais civis que, igualmente, no deaetnpenhu de 

atividades an(!8riam adversários e inimigos entre os marginais.

Em ruIo da peculiaridade da atividade profiJslonal dos

policiais civis, com muita prudâleia e bom senso, o Código de Processo Penal

inclui entre os eidadIos com ciiMIlo • prisIo especial os deIepIos de policia eOI

guardas civis (8rl. 295, inciso XI, do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de

1941).

É evidente a similaridade da lituaçIo vivida pelos lI\IIfIIu
municipais, ruIo pela qual estou propondo a incluslo no já citado lIt. 295 do

CPP de um inciso XII que preveja a hipótese de prisIo especial JlIT8 OI

integranll:S da guarda municipal. Deixe-se claro que nIo se trata de llCIIhwn

privilégio especial, mas~ a extensAo de uma medida de JlI'IId&Icia que
encontra precedentes no ordenamento juridico pátrio.

Certos.de que os meus ilustres se sensibilizario pelo tema,

espero COlltar com o apoio necessirio para • conversA0 desse projeto de lei em um

diploma legal.

Sala da ComissAo, em ,.1. de/ <.<" I...." de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

CAPÍTULO III
Da Segurança Pública

Art. 144 • A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:

I - policia federal;
I1 - pollcia rodoviária federal;
111 • policia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V • polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 8° • Os Municipios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção' de seus bens, serviços e instalações, confonne
dispuser a lei.
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CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI 3.689 DE 03 DE Ol.}1VBRO DE 1941

e6d/go dé Processo Pmlll.

LIVRO I
Do Processo em Geral

TíTULOOC
Da prisão e da Liberdade Provisória

CAPíTULO I
Disposições Gerais

..................................~, ~ .

Art. 295 - Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à
disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes
de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;
n- os governadores ou interventores de Estados ou .Territórios;

o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os
prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Policia;

* Item li com redaçi10 determlnodiJ pela Lei número 3.181, de ~I ck}wrho~ 1957.
...........................................................................................................: .

X' - os delegados de policia e os guardas-civi; dos Estados e
Territórios, ativos ,e inativos.

* Item XI acrescenJada pela Lei número 4.76fJ, de 23 de agosto ck 1965, e com
redação determinada pela Lei número 5.126. de 29 ck 'etembro ck 1966.
.................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 517, DE 1999 .
(Do Sr. Neuton Lima)

Altera a redaçlio do art. 295, do Decreto-Lei n" 3.68r, de-3 de
outubro de 1941 - Código de Processo, Penal (CPP).'" •.

(APEIISE-SE AO PROJETO DE LE~ N" 3. 779~ DE 1993)

o Congl'llSBO Nacional decreta:

Art. 1° O art. 295, do Decreto-l.ei n" 3.689, de 3 de outubro de

1941 - Código de ProcetIlIO Penal (CPP), passa a vigorar acrescido de 001 inciIo XII,

com a redação que se segue:

·Art..29S ·.· .

XlI-'05 ptdal rtlunicipalI.".

Art.2° Esta lei entra'em vigor na~ de sua pubIlc8çIo.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituiçio FlIderal de 1988, em SlIU art. 1<44, § ao,
estabelece que os 'Municípios poderAo~r guardas municipllls deslinlIdlIl à
proteção de seus bens, serviÇQI e insfalaçOes, contorme dispuser a 1eI~,

Um grande número de Municípios, em hoononla com o

dispositivo constitucional. criou sua gU8tda municipal, atribuindo-lhes, 110 alo de
criação, as competências que a Carta Megna'lhes assegurou.

Na ilxecuçllo de suas IIÇ6es de proteçIo dos bens. l8IViços s

installlÇÕllS da municipalidade, em diversas ocuiões, 011 guardas~I 16m
entrado em confronto com individues quIll8ntam praticar atos predat6rioa c;ontra o

património da cidade, expondo-se a riacos de vidII e tendo, -m 8lgoolu

oportunidades. de fazer uso da força para impedir 8 c:onsumaçlo de atolB~.

. Em deSllmpenl1endo tarBfal trplcati de leglnllÇa'~ 
garantia da incolumidade do patrirnOnlo municipal - é inegável que se te~.
assegurar ao guatda"<municipal alguma glIIlIOlias, dentre as queis~ o

direito a prisão especial.

o artigo 295 do CPP lNU1lllrII~~;K~
jus à prisio lIIp8CÍaf. No MU inci80 XI 81lC01llramos OI dlIIegIIdos •~ oIwIi-doa
EatadoI. hoje, 8doIada a denominaçlo moderna, clelegados .. poIlcWa::í:hII'loo.
EsllIdos. '" _ .. . , ..
" ....",,:: .<11;;.,:;", -A""1IIu8çIo 00. ~ lIllI'IIclpels "**""]ÍIltIIII

similelidade com a silUllÇio dos poIiclais eMI; portanlo, Mtender_lI eIilI Cl dIiiIllo.
priIIo eepeciaI nio é criar_ um privIl6gio ir1Usllficável•.11WI corrIgiHa ~

omieaIo legal que gera uma dlllinçlo de trallImllnto entre incivlduos que-.n
tarefas lIfins. .

certo de que os lI'llIUI iItJslrBa PlII1IS enIenderIo •~
da matéria;--Peío-cáIIif'CõiiI ó ipàió'll8Iieiié*Io PlI1I tr8Il1fánn11 ...tIlJIICJ'tIa
lei em diplome legal.

LEGISLAÇÃO crrADAANEXADA RlA
COORDENAÇÃO DE ESI'UDOS LEGJllL\TIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTuLo V
Da Defesa do Estado e das Instituiçlles I>emocriDcIs

..........................................................................................................................................
CAPtroLom

Da Segurança Pública

Art. 144 - A segunmça pública, dever do Es1ado, direito e rapoIIIIbI1idecIe ..
todos, é exercida para a preservaç50 da ordem pública e da incoIlIIIIi4a4o cIII JICIIOII,
do patrimônio, através dos seguintes órg5os:

1 . polícia federlll;
. n-polícia rodov;iáia federlll;
fi - policia ferroviária federlll;
IV - polícias civis;
V - po1icias militares e corpos de bombeiros militares.

.............................................................................................................................__ .. . .-
. §.8" Os Mlmicipios poderio COIlSlituir guardas lII1DIÍciplIiI destiDadII •~

de seus bens, serviços e insta\ações, conforme dispuser a lei.
, ..

..............................................: : .
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETo-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DEIHI

LIVRO I
Do Processo em Geral

...........................................................................................................................................
TíTuLo IX

Da pris&I e daLiberdade Provítória

cAPíTuLo I
Dísposiçlies Gerais

Art 295. - Ser&> recolhidos a quartéis ou a pris!o especial, à dispoIiçIo ela
autoridllde competeDte, quando sujeitos a prisllo antes de condcnaçIo deflaitiva:
. 1- OI ministros de Estado·

11 - OI governadores ou'intcrvcnrorcs de Estados ou TcrritórioI, o ....., do
Distrito FederlIl; seus respectivos secretários, os prefeitos municipeis, OI wnIdoreI •

•OI chefes de PoIlcia;
• /1OCiIo/l tx1fff fflioçi1odetmnilfDdape/tJLei n"3.181, de 11 ckjlllfltade!9S7. . '
m-OI membros do Parlamento Nacional, do Comelho de Ecoaomia NICioaIl.

das Astembléias Legislativas dos Estados; . .
IV • oi c:idadIos inIcritos 110 "Livro de Mérito"· '
V - OI oficiais das Forças Annadas e do Corpo de IIombcíros;
VI • OI magisIrados;
VII • os diplomados por qualquer das faculdades superiores daRep6bIicI;
VIII - OI ministros de confissllo religiosa;
IX - os miDisIros do TribuDal de Contas;
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x - os cidadãos que jã tiverem exercido efetivamente a funçao de jUrado, salvo
quando exclufdos da lista por motivo de incapacidade plllll o exercicio daquela fuIiçIo;

XI - os delegados de policia e os guardas-civis dos Estados e Tenitórios, ativos e
inativos. . '.

• ltm Xl QCTUCOlI/Qdo peJa Lei ,,' 4.760, de 23 de agaMo de 1965, • /:<MI redtJçIIo
d.termilftldapeJa Lei'" 5.126, de 29 d..etDlfhro de 1966. • .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••••••••••H !: .

PROJETO DE LEI N2 270, DE 1999
(Do Sr. Paulo Baltuar)

Supriae o art. 295 do Decreto-Lei nQ 3.689, de 03 de outUbrD 0cf.
1941 - Código de ProcellllO Penal -; o art. 66, da Lei- nR.· 5.250'
de 09 de fevereiro de 1967; o inci.o I e o I lA, ela': Lail.' nl ,
3.313, de 14 de novembro de 1957; e revoga as Leia de D1a"a.7'9.,_
de 1. de eeteabro de 1949, 2.8S0, de 31 d. __to" de~"'>.lI!tli;_1
3.181, de 11 de junho de 1957, 3.988, de 24 d. no.._(o d. 19§.1,
e 7.172, d8 14 de dezembro de 1983.

(A COMI8SAO DE CONSTl'l'UIÇAO E JUSTIÇA E DE llI!DAÇAO)

o CongresSo Nacional decreta:

Art. 1° - Suprimam-1Ie o Artip 195, do Decreto-Lei.o 3.689,
de 03 de outubro de 1941- Código de Proceuo PeuI, de 03 de
outubro de 1941; o Artigo 66, da Lei.o 5.158, de 19 de feftreiro
de 1967; e o Inciso I e o § 1°, da Lei·n° 3.313, de 14 de lIOVembrq
de 1957.

Art.'1" - Esta lei entra em vigor na data de ••a pabllcaçlo... o

Art. 3° - Revogam-se a. Leis de n°. 799, de 1° de aeteIÍIm eW'
1949; 1.860, de 31 de agosto de 1956; 3.181, de 11 de J.,:~f~
1957; 3.988, de 24 de novembro de 1961; 5.156, de 06~<i~
1967 e 7.171, de 14 de dezembro de 1983. ._~ .~.- ,.

JUSTIFICACÃO:

Nló se justiflca mais, com a nova ordemco~l~
vigente, que continue havendo dilerlmiuçio entre bnlilelros,~~~
prillo especial, consagrada no ari. 295, do <;6digo de Proceuo PetiiiV? • ..

Em 1941, quando o dIploma proeeaual peàlliitràa ~.?
em vIgor e consagrou o principio da inodncla, peloqual"nla~..~ :
considerado culpado até o trinsito em julgado de Hatença petlal . .1,. ~\ . .

condenatória", constitui...... em evoluçio para o liItenIa prilloul britlretio;
naquele momento. . .

Com o advento da nova ordem conltitaciollal de t5 de
outubro de 1988, com a Carta Cidadl, tel principio foi e\evado'''õ alvel
hierirquic:o da Constituiçlo (art. 5', LVII), Titulo 11- "DoI Direitos e
Gerantias Fundementels" - Capitulo J- "Dos Direitos e OeveI'H IndiYidUllls e
Coletivos" paua a ser um direito e um patrlm6nio de todos os b~tqelJ::!!."" ,
"sem distinçio de qualquer natureza, garaatlado-ae aos brulleil'ClJl':4,~ !.é!

estrangeiros I'Hldentes no Pais a iavlolabilldade do direito liv~l~
li'igualdade,'lI seguranfll e li proprledade"(~r1:5", CfIput). -",,,'M "'.~'lI!

• ..li •• .:[ •••

Neste Vlllo, nlo It! deve meis falar em prillo nr*!il, .
mas em sistema prisional es~ial para todos, sem diltlnçlo de qualqu.e!,~ ,
natureza. Aqui se ressalta, também, o principio da IlOnomia que drií 1Itf1)..

alicerce do estedo democritlco de direito{art. I', ele art. 5", caput da CFII8).

Se IIOje vlvemOl e preseaclalftOla lrande VIJ'IllII\la '

naelonal de um sistema petliteJlciirlo lajutto, falido, eoJTllpW • eoI'rlIJ*II'''
em parte upreulva devido li eema, pera a elite brulleira, de lJ1IIldíIItb
estaria exd1llda, peloDt- na prillo preventiva, tllllporirla, eallMlllr,-'

O nOlBo Projeto aio visa a excluir Rlnp'" de beIIeflc:1o
de prillo es~ial,mas ao contrirlo, visa alaclulr nele todo I qaa\qulr
brasileiro, porque é um direito conulrado pela Carta Mapa (art. 5",'h
LVII), com efleicla plena, portanto com aato-aplleabllldade,.- o~o,
1', do art. 5·: " A~ nl!rlllas defiaidoras dOi dlreitOl e prantlu raadII....1s
têm ePIlfII"çio imediate." .

Entelldo que em alll pala.l' tIO _reado por......
do lrandel, que alo~imos.....r, alo Jaj I...r pera_wl,._
COIII um iDIt1tato jllrldlc:o tio odilIIo, qwe" apnfUda. - ~.
ata~ eldadlOI deprimelra eatqorla,q....dInIto i prIIIo ......1e
cidadi~ HIJIada Cliteprla, qal dojopdoI_ por6es IDahltiVlil cIoI
nOllOl presIdioI. .

... " É a_ mat'~ lJIIe ji deveria te....1do earre~tecb ._
_11 de 100dez)a_ de __ CODItitulçlo..l:Ipero estar eontrlhalaciõ'de
IllUlira deciIlva peni a eo-araçl"o daa diRltoa fundamenteiJ do élciáÍ\lo
brulJeIro. Por Iuo apelo aOlllobreuolell!~Depvtedos que apoiemoeste
Projeto, _ o _ voto, a .aa crftiCli I .. iun .ugestiies para lIIelhÓ~em
belIefJeIe de _ civI\IxaçIo, polia priIIo eleve cumprir a sua funçiD .
priIaordIal qtII é reedtK:ar o prao, torú-Io am novo cidadio e somente eado
devoJvI.Io ao eonvlvlo aoelaL . ., . ._.. .. ,. . '. :'.

Saltl des Seniies, 15 de março de 1999.

fi.·r ~? f~~ ~>=j..q,-c+.'

•• 'O
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

~ENAÇÃO DE 1Sl1JD08LEGISLATIVOS- CeDI
.'.'';' .''''CÓNmrnçÃO

DA'
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
TITULO I

DoI Princfpkis r.lridamentais
Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela unilÔ indissÕlúvcl

doa Estados e Municípios e do" DisiíitilFederaI, constilUi-se em Estado
I:lemoc:útico de DireIto etem como rWHlamen'iós:

I - a lOberania;
li - a cidadInia;
m· adiJlllidade de~ humana;
IV • OI va10res sociail do trablIlbo e de li_ iniciativa;
V- o phnlismo po1itiéo.
Pagrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

JepRSenIlntes eleitos 011 diretamente, nos tennoI desta CcIIItituiçlo.

T1TuLon
DOI Direitos e GIrIDtias FundameDtais

CAPtr.uLOI
DOI Direitos e Deveres individuais e Coletivos

An. SO - Todoa aio iguais perante a lei, sem distinçIo de qua1quer natureza,
jjlII:IIItÍlldO 101 brasileiros e aos estrangeiros resideotcs DO PaiI a inviolabilidade
do direito • vida, • bõerdade, à iglll1dade, • lCgIJrIIIÇa e li propriedade, nos termos
seguintes:

I - homens e mulheres Iio iauais em diIeitos e obrigações.~ termos desta
COIIItituiçIo:

LVII - ninguém seríI COIIIiderlldo culpado até o trAnsito em julgado de
sentença penal condenatória;

§ 1° As normas defmidoras dos direitos e prantias Iimdamentais tem
aplicaçlo imediata.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETQ-LEI N° 3,689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO I
Do Prol:euo em Geral

TITULO IX
Da prillo , da Liberdade ProviIória

CAPITuLO I
DiIpotiç/lll Gerai.

...........................................................1. .

An. 29S • Seria reeoIhidol a qIIIItéiI 011 a priaio especial, à diIposiçlo da
autoridade CXllII)lCteIIIe qumdo sujeitola priIio _ de condenaçIo definitiva:

I . lIIÍtIÍItI'llI de EitIdo·
11 ~oalQVCll*lorel 011~ de EúdoI ou Territórios, q ~feitó 'do

DiIlrito Federal, HUI respectivos~ OI prefeitoa mlDlicipais, Os vereedores
, OI chefea de Policia;

• btcitIoIICDIII'r.dor;llo.......,.IA1"·3.181. de Ilde;.Jtode 1957.
J11 • OI membroI do Par\amaIIo NICionI\, do CQlIIC\ho de Economia Nacional

o,~~ Leafs\ldvaa doa EúdoI:
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IV - os cidadlios inscritos no "Livro de Mérito' ;
V • os oficiais das Forças Annadas e do Corpo de Bombeiros;
VI • os magistrados;
VII • os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;
VIII • os ministros de confissão religiosa;
IX • os ministros do Tribtmal de Contas;
X • os cidadllos que já tiverem exercido efetivamente a função dej~o, salvo

quando excluidos da lista por motivo de incapacidade para o exerclclo daquela
funçllo; . . . .

XI - os delegados de policia e os guardas-eIVls dos Estados e Temtõnos,
ativos e inativos.

• I,... XI acr"centalio pela L"i n' ~.760. d. 23 tk aglmo d, 1965. " com redaçi10
tietrrminada pela /.el n" 5.126. de 29 de setembro de ]966.
..................................................................................................................- .
........................................................................................................................................

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967

REGULA A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÕES.

.......................................................................................................................................
CAPíTULO VII

Disposições Gerais

Art. 66 • O jornalista profissional itllo poderá ser detido nem recolhido preso.
antes da sentença transitada em julP.do; em qualquer caso, somente em sala
decente, arejada e onde encontre todas as comodidades.

Parágrafo único. A pena de prisão de jornalistas será cumprida em
estabelecimento distinto dos 'que são destinados a réus de crime comum e sem
sujeiçllo a qualquer regime-penitenciário ou carcerário.

LEI N° 3.313, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1957

ASSEGURA AOS SERVIDORES DO
DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, COM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ESTRITAMENTE POLICIAL, PRlSÃO
ESPECIAL, APOSENTADORIA AOS 25 ANOS
DE SERViÇO E PROMOÇÃO ·POST-MORTEM".

Art. 1° - Os servillores do Departamento Federal de segurança Pública, que
exerçam... (vetado) ... atividade estritamente policial, terão direito a:' .

I - prisão especial no quartel da corporação ou repartiçllo em que servJl'~;

11 , aposentadoria com vencimentos integrais, ao completarem 25 (VInte e
cinco) anos de serviço (artigo 191, § 4°, da Constituição Feder~). .,

§ I' Em caso de prisão, os servidores, de que trata esta lei, ficarllo á disposição
do juizo criminal sob a responsabilidade da autoridade designada pelo Chefe de
Policia para custodiá·los. .

§ 2' Para os efeitos da aposentadoria dos servidores, a q~ se refere ~~ lei;
será computado apenas o tempo de serviço em funçllo estntamente pobclal, ...
(vetado).

Ar!. 2° - Vetado.
Ar!. 3' • Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

LEI N° 799, DE 01 DE SETEMBRO DE 1949

MODIFICA O ART.29S DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENA'

Art. 1° - Aos Oficiais da Marinha Mercante Nacional, que já lIveram exercido
efetivamente as funções de comando, estende-se a regalia concedida pelo art.29S do
Código de Processo Penal.

Ar!. 2' • Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N° 2.860,DE 31 DEAGO~ODE 1956

ESTABELECE PRlSÃO ESPECIAL PARA OS
DIRIGENTES DE ENTIDADES SINDICAIS E
PARA O EMPREGADO DO EXERCíCIO DE
REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL OU NO
CARGO DE ADMINISTRAÇÃO SINDICAL.

Ar!. 1° - Terão'direito á prisão especial os dirigentes de entidlldes sindicais de
tnrtnll; n~ PTAI\C: ,. renr,.c:"';'tnt;'I~" A-p P1TtPfegados. empre1Zadores~ profissionais

Ar!. 2' • O empregado eleito para a funçllo de representação profissional ou
. para cargo de administração sindical, quando sujeito a prisão antes de condenaçllo

defimtiva, será recolhido a prisão especial á disposição da autoridllde competente.
Ar!. 3' • Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

LEI N° 3.988, DE 24 DE NOVEMBRO DE m1

ESTENDE AOS PILOTOS DE AERONAVES
MERCANTES NACIONAIS A REGALIA
CONCEDIDA PELO ART.29S, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, QUE TRATA DE PRlSÃO
ESPECIAL.

Ar!. 1° - Aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, que já tiverem
exercido efetivamente as funções de comando, estende..e a regalia concedida pelo
art.29S do Código de Processo Penal.

Ar!. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em cOnlnlrío. '

LEI N° 5.256, DF, 06 DE ABRIL DE 1967

DISPÕE SOBRE A PRISÃO
ESPECIAL

~rt. 1° - Nas localidades em que não houver estabelecimento adeguado ao
reco~mento d~ que tenham direito a prisão especial, o juiz, considerando a

_gravIdade das circunstâncias do crime, ouvido o representante do Ministério
Póblico, poderá autorizar a prisão do réu ou indiciado na própria residência, de
onde o mesmo não poderá afastar-se sem prévio consentimento judicial.

Ar!. 2° • A prisllo domiciliar não exonera. o réu ou indiciado da obrigação de
comparecer aos atos policiais ou judiciais para os quais for convocado, ficando
ainda'sujeito a outras limitações que o juiz considerar indispensáveis á investigaçllo
policial e á instrução criminal.

Ar!. 3' - Por ato de oficio do juiz, a requerimento do Ministério Público ou da
autoridade policial, o beneficiário da prisão domiciliar poderá ser submetido a
vigilância policial, exercida'sempre com discrição e sem, constrangimento para o
réu ou indiciado e sua familia

Ar!. 4' - A violação de qualquer das condições impostas na conformidade· da
presente Lei implicará na perda do beneficio da prisão domiciliar, devendo o réu ou
indiciado ser recolhido a estabelecimento penal, onde permanecerá separado dos
demais presos.

Parágrafo ÚRico. Neste caso, o diretor do estabelecimento poderá aprtlvei~ o
réu ou indiciado nas tarefas administrativas da prisão.

Ar!. SO -.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçllo.
Ar!. 6"~ Revogam-se as disposições em contrário.

U:I .·N° 7.172, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

OUTORGA A REGALIÁ DA PRlSÃO ESPECIAL AOS
PROFESSORES DO ENSINO DE JO E 2° GRAUS.

AI!. 1° - É extensiva aos professores do ens~'de 1° e 2' Graus a regalia
concedida pelo art.29S do Código de Processo Penal, posto em vigor pelo Decreto
Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941.

Ar!. 2" - Esta Lei entra.em vigor na data de sua JlIlblicação.
Ar!. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N! 1.057, DE 1999
(Do Sr. Valdemar CooU Neto)

_ a li.ta das categoriu coa dirai1:o 11 pri.ao _ial,
ali11iJ1a pr;Lvil69ioa da prido _ial a dA outru praYidlaci...

(_~1lE AO PIlOJftO DE LEI li" 3.779. DE 1993)

oCmgreaoNaciouaI óceRla:

Ar!. 1".0 Ar!. 29S do Dccrelo-Lci N" 3.689 de 3 de 0UlIIbn> de I!UI
~.Yiparcom.lqlIIÍIIlIemlaçio: .

"SerIa nl:8IIIWaaa.-n& .......... ..,..w.....-
iIaIIldaI _ priIIa • l dIIpaIIçIo .. -.....

............... i.jeItoa ..............
~tIdaIttra:

1- de ;

ii- aa Ia... ' .......~ ....
DIIIrtIa FHoral e de TenII6riIa, _ ~
----..pnfoIIaa~ ...~,. '
... dIIfa.,.MáI; i,' ;
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m- OI _bns do COIIgI'aIO NlIdoul e du
..u..bIIiaILe,iIIadvu;

IV- 0I .......8dOI;

v- OI_brOI do MIaiItério PibIieo;

VI· til cidIIdIOI qlle ji u.er- a.-ddo~ a
,... de Jvado, lIh'o qaudo eubddOI da llIta
por-*o de illC'apeeidlllle pua eserdcio daqaela
fDçIo;

vo- OI oIIdaIa dai\F~ .u.4u e do Corpo ele
Bo.bIiroI;

vm- OI dIIepdoI de. paIida e OI panIu-dYiI dOI
l'MMaI, do DIárito Federal e dOI Territóriol,
.....ematinl; ,.

IX· til ..mdeIa do Depu1uIato de Sepruça
PÜIica _ eurácio de atiridade atritaJIIen

piIdaI;

X- FudIáriDI da paIida eiriI da UJdIo, dOI EItadoI,
T~ e do DiItrlto Federal em aerdcio de
dridIIde~poIIeW. .

Art. 2". O Art. 295 do Decrelo-Lci 1'1" 3.689 de 3 de outubro de
1941~ a vigcnracrelCido do~ prigrafb 6Dioo:

1'Padp'afo Dico. As céIas iIoIadu UI prWeI
... ia··iiir*Iéi' OI· ..-' eãJa atIridade püIIca ..
-urel ..~ qulqlU1" riIco preIUIiYel ..... na
...... e mtepidade tIIica, IiEálIIdo-te o beMtIdo.ao
........ dOI~ priIi••eiroa e a truIpoJ1e diferaeiado,
....ftdaIIoI qullqaer CI'aÚ'W priYIIEpOI."

Art.3·~ as~ em coatrmo, eem especial as
Leia 1'1" 2.860, de 31 de apto de 1956,1'1" 3.988, de 24 de lIO\ICIIlbro de 1961,
1'1" S.606, de 9 de secembro de 1970 e NO 7.172, de 14 de de=mbro de 1983, o
ÍDCiIo V do Art. ,. da Lei 8906 de 04 de julho del994, bem como o Dec:nto nO
38.016 de OS de outubro de 19S5 e o Art. 66 da Lei 1'1" S.2S0 de 9 de filYerélro de
1967.

VI - Recepçáo e transmissão de
correspondência livremente salvo nos
Cl:lSCS em. que a autondade compe
tente recomendar censura previa.

VII - ASsistência r::ligiosa, sempre
qU-2 possível.

vm - AssIStência de méciico par
t1cular~ Quando os medicam~ntos re
L"€ltados torem aaqwrlau.s ou mani
pulados fora, estarão sujeitos a ve
rI:fICação pelo Serviço Médico do Es
taoslecimento.

L'X -' Alimentação enviada pela
familla ou ari1i~os: em (~n50~ e:-:peciais
~ éum autorização do Diretor ou Co
mandante.

X - Transporte dHeJ'entl:' do f:n
pregado para os presos comuns. .

Xl - OlreJtc de reprt"Jlentar desce
qUI: o fa:;a em têrmoE respeitosos e
por int:rmedlo a•.. ·/)Ir~r.Ol ou Co
mandante. AI pet1çôes insu1tuosa~ ou
com' expreuõef mc'n/J~ rl'!cumeI1aãve:.s,
nào s~ão en..:nmmnadas.

Art. 4 (: 0_ prê15Co . irisU~II)ràinncto .ou
de mnu comportumentc' serâ [Jumdo
com isOlament(1 f lillI..r,;pHnsão ac re
cre:o ·e das regal1:\~ l'LssegurUC1!i~ 1105
tlúrn.eros IV e-lV do a.rt. 3.(' por tem
po Cletermmaao. SerQo c:omunu:nd~
imeciiatameute à RutUl"ld:1.ete a cUJa
õ.Jsposição estiver o prêsu. a falta co
met1da e a; pena d1sClplinal imposta.

Art. 5." A transferêncIa ao detido
para prISão'. cômum oDServRrá o d1S-.
poste no ··sn. '-6'7&, § 2," do Código

':de Processe ··.P.enal. .. ~~
Art: 6.(' .G.ste aecreto entrará em

vigor na data" de .sua pUblicação, re
vogadas as. dl$poslções em contrário.

~a.to de Janm-ô.'· 5·;"'d.e out.UbrO d~
1955, 134' da ~TDdependênCJa e 6i.
da RppúblJca ' ..

JoÃo CAI'Ê Fn.Ho

Praao H ell1l .
Ed.m1.!1ZétO Jorã.ão AmoTim do vcZie
fienrique LoTt
EduaiCO GOmes.

DECRETO N° 203, DE 30 DE AGOSTO DE 1991

APROVA O REGULAMENTO CONSOLIDADO DA
ORDEM NACIONAL DO MÉRITO.

AIt. 1° - Fica Iprovado o ReguIameoto coosoIidado da OnIcurNlIcitJllllt do
Mérito, lIDeXO a este Decreto.

AIt. 2° - Este Decreto entIa em vigorna data de sua publicaçlo.
AIt. 3° - RevogllllHle os D=etos DS. 21.854, de 26 de setembro de 1946,39.956,

de 6 de Jetembro de 1956, 46.792, de 4 de setembro de 1959, e 56.843-A, de 6 de
setembro de 1965.
..........................................................................................................................................
................................../- .

PROJETODELEl~
(Do Sr.~ F11ho)

Supr1Jle o direito l prido .apeeial do. dipIooaadoa .. facuIdada.
aupariorea.

IAPIlIIBE-BE AO l'JIOJE'l'O DE LEI liA 3.779, DE 1993)

o Congreuo Nacional decrela:

Art. 1° - rICa revog8do o inclao VII do art. 295 do DecrIllo-leI
n" 3.669 de 03 de outubro de 1941 - Código de PRlC8lIIO PenaL

Art. 2' •. &li lei entra !H" vigor 1'IlI data de _ pubIlc:açIo.

JUSTIFICAÇÃO

Trma esta propoaiçio de retirar de llOIIa legiIlaçIo um
priviI6gio O<fioao que, lnfeIizrnenta, penlIle ainda em~ dia, que 6 o Ibllo
que o diplomlldo em CUl&O superior tem de,~ aujeilo • prIaIo anIIII da
COIltMt.-çio delInlIiva, _ recoIlIdo a~ ou priaio especial.

NII vwdade, _ priviI6gio , bem cal"lallco da uma
6poca em que irnpenMI o coronallamo no pala • Pl*I* um clIplcln da CIIIO

auperior ela motivo lIIIiclenlll para .. ccnaidefBr uma peama lIlIlharque CUIra
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................................................................................................................:.:.r.u.:. ~

..................................................................................................................._.._--_._..

. .

de '1999.

LEGISLAÇÃOcrrADAANEXADAPELA
CooRDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGlSLArnros ~ CeDI

Sala das Sessoes, em .~ da

~
r \ .
\ií: .. "·lM

Deputado REIRE NIOR

! I
\
I

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTIJBRO DE 1941.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

UVROI
Do Processo em GeraI

agOIIto de 1956; a Lel ri" 3.181, de 11 de junho de 1957; a Lei ri" 3.llll8, de 29

de novembro de 1961; o ar!. 66 e retplICllvo parágrafo (mico da Lei n' 5.250,
de 11 de~ de 1967, todoIl'IIfer8ntes ao dll8ilo d. prlsIo especlaI.

• I/~m Xl acresct!ntado pela Lei n" 4. 760. de 23 de agosto d~ 1965, e'com rwbrdo
tktummadaptlaui n"5.126. de 29dest/mthrod~ 1966.

Art. 295. Setão recolhidos a qumtéis ou a prislio especial, à disposiçio da
autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I . os ministros de Estado;
n. os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeilo

do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos m1D1icipais, OS
vereadores e os chefes de Polícia;

• l1lCizo nC01tt r<daçiJo "''',."i1!Odap<la Loi n"3.181. '" II d.jlttlho de 1957.
m • os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Ecooomia

Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;
IV· os cidsdios inscritos no "Livro de Mérito" ;
V • os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros;
VI • os magistrados;
Vil - os diplomados por qualquer das IàcuJdades supcrio= da República;
VIII • os ministros de confisslio religiosa;
IX· os ministros do Tnbonal de Contas;
X - os cidadios que jà tiverem exercido efetivamente a funçio de jurado,

salvo quaJdo excluídos da Iísta por motivo de incapacídade pIIIlI o exercício
daquela funçio;

Xl· os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios,
ativos c inativos.

CAPÍTULo I
Disposições Gerais

TÍTULo IX
Da prisão e da Liberdade Provisória

JUSTIFICAÇAO

A Conslitulçlio brasileira estabelece que "Todos do iguala
perante a lei, sem dillllnçlio de qualquer natuntZa..:. Portanto nada mais jualo

que, ao cometer um delito, o cidadllo com ou sem curso superior, sendo operário
ou doutor seja detido igualmente, sem privilégios.

Os dispositivos legais, que ora estamos propondo sejam

revogados pela Câmara dos Deputados, concedem o privilégio da pristo especial
a magistrados, Ministros.de Estado, jornalistas. oficiais das Forças Armada.
delgados e todos os que tenham sido diplomados por qualquer da faculdades
superio4'es da República.

Nossa opinilio é que a concesslio de privilégio especial a

estas pessoas está em total desacordo com o principio da igualdade.

Ora, se um cidadlio transgrediu. corne1eu um delito
tipificado peio Código Penal, passa a ser um crimInoso e como tal deve ser

tratado, nlio Importando se é banqueiro ou pedreiro.

Para tanto, contemos como o apoIo de nouos i1ullres
Pares.

.Ar!. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

PROJETO DE LEI N2. 1.224, DE 1999
(Do Sr. Freire JÚJI1Or)

TínJLOIX
Da prisIo e da Liberdade Provisórie

CAPÍTULo I
Oisposiçlles Gerais

ArL 295 - SerIa recolhidos a quartéis ou a prisIo especial, à disposi~ da
autoridade competente, quando Sllieitos a prisIo lIIIteIl de condenaçIo definitiva:

I - os ministros de Estado;

II - os govc:IJIIIliIlm ou iDl=ventores de Estados ou Tenitórios, o prefeito
do Dislrito Federal, seus respectivos seaetários, os prefeitos IIlllllicipais, os
wreadoreI e OI chefes ele Pollcia;

• JlICiIolÍct*,.."" ..........pe/4Lei"·3.181. de II thj/llfllode 1957.
m- os lIIllIIIbros do ParIamcDto NaciooaI, do COIISCIho de Economia

NICioDel e das Allemb1éils r.epIaIivlIs doi EstBdos;
IV • OI cidadIoI ÍIIICrilOI DO "Livro de Mtrito" ;
V • os oficiais das Força Armadas edo Corpo de Bombeiros;
VI • OI mqisttados; .
VII • os diplomados por qualquer du faculdades superiores da Repllblica;
VIII • OI miniJ1ros de ccafiJsIo Rl1igiosa;

IX • os miDiIttos do Tribunal ele Coo!IIs;
X - os cidadIos que já tiverem exercido efetivamente a funçlo de jurad?o

uivo quaodo excluidos da lista por motivo de incapacidade pIIIlI o excrcicto

daquelafbDçlo; . . "C_.:" T - .....,
XI - os de\epdos de policia e os guardas-ciVlS dos~ e ert1.....os,

lliVOI e inativos.
• J_ XI QCTUCI1ttIJdo pe/4 Lei lI' 4.760, de 23 de DgOItO de 1965, • ""'" ndaçlIo

..........pe/4úi"·5.J26. de29thNlftfbrode 1966.

"LEGISLAÇÃO CITADAANEXADA PELA
COOJlDl:NAÇÃO DE I:STVDOS LEGISLAllVOS- CeDI"

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N" 3.689. DE 03-DE OUTUBRO DE 1941.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRaI
Do Proceuo em Genl

(UDlIII:-1I: AO PJlOJftO llII: Ll:I lia 3.7711, llII: 111113)

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

lz1:iDlJUa diapo8iç6es levaia que ..aevur- prialo upecial.

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

Acnldiloqu. MIMI1IInle privligio nio se juItiIica no. dia
ele hcja, cIewnáo - mantida .. prido tIIj)llCÍ8l 8I*lU I*a 011 dem* C8IOII

lI1III'IleIIIdO no Código ele~ _ l"enlII. quIIia Hj8m, mkIiIlroI e
~.~~, rnembrDa do Congrwso NIll:ionlII, c:idar:IiOII inclltlI no
'Uwo ele M6tiIo', olIciM da FOlÇM Arnwlu • do Corpo de BombeirOII,
1lIelIíÍ*IIdOII,~- de COlIIlNIo lWIiglou, rnirIíIlrOII do TrIluIeI ele Conl8I,
c:idIIdIoI qu. já tivenIm .-cido~-a fooçio de iÜmdo:~ de
policie • 011~ dOlO EIlIIdOII e TerrIl6riOII.

Por _ raz6M con1O com o epoio dOlO iIuatr-. .,.. I*a

lUIlrin* MmelIwD prM1igio de noeeo llIcIenemenIo jurldlco, lomentdo, cIeeU
forme. noue eociedIIde meis humene, lMIlOI eIiliIle.

~duBeM&.,em CS de ;}-",~!'L de1llill.

AR. i" FIcIm l'IYClQIdOI OlrI. 2915 e HUlIlncIsolI e o artigo

437 do CódIgo da Proc:eNo Penal~e1 ri" 3.118Q. de 3 de outubro d&
11l41); a Lei ri" 799, de i' de aellIrnblo de 11l4;; a Lei nO 2.eeo, de 31 de
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LIVROU
Dos Processos em Especie

TíTULo I
Do Processo Comum

CAPtruLon
Do Processo dos Crimes da Compet!ncia do Júri

SEÇÃOU
Da Função do Jurado

Ar!. 437. O exercicio efetivo da função de jurado constituirá ~ço
público relev!lllte, estabelecerá presunção de id?"eidade moral e.~gurará prisio
espe<:ial, em caso de crime comum, ate o Jul~ento ~e~mllvo, bem como
prefer!ncia, em igualdade de condições, nas concorrcnclas pubhcas.

LEI N° 799, DE 01 DE SETEMBRO DE 1949.

MODIFICA O ART. 295 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. .

Ar!. lO. Aos Oficiais da Marinha Mercante Nacional, que ja .tiveram
exercido efetivamente as funções de com!llldo, estende..e a regalia COllcedida pelo
Art 295 do Código de Processo Penal.

~ 20
• Revogam..e as disposições em contrário.

LEI N° 2.860, DE 31 DE AGOSTO DE 1956.

ESTABELECE PRISÃO ESPECIAL
PARA OS DIRIGENTES DE
ENTIDADES SINDICAIS E PARA O
EMPREGADO DO EXERCÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL ~)U
NO CARGO DE ADMlNISTRAÇAO
SINDICAL.

Ar!. lO. Terão direito li prisão especial os dirigentes de entidades
sindicais de lodos os graus e representativas de empregados, empregadores,
profissionais liberais, agentes e trabalhadores autônomos.

Ar!. 20
• O empregado eleito para a função de representação profissional

ou para cargo de administração sindical, quando sujeito a prisão !IlItes de
condenação definitiva, será recolhido a prisão especial li disposição da autoridade
competente.

Art. 3D
• Esta Lei entrará em vigor na data de SUB publicação, revogadas as

disposições em contrário.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDIn

LEI N.9 3.181 - DE 11 DE TrrNHO
DE 1957

Estend.e aos governadores ou mter
ventares de Estados e TerT;.l.óritls,
ao pTPfeito. do Dzsfrito FederrJ.t. ,~e-..LS

resP8rtivos secretários, aos prctelfos
muníl'Í'Dais. vereadores e chefe.~ de
Poli"ia.· o direito a prisão esppmal
previsto no Código de procelJ,so Pe
na.l.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congre1;so Na
cional decreta e eu sanciono a se
guinte Lei:

Art 1.9 O inciso TI do art. 295
do Código de Proce~l':O Penal passa
a ter a seguinte redação:

"Art. 295 •.••...............

TI - Os gov€:rnadores ou interven
tores de Estados'e Territórios. <> Pre
feito do Distrito Federal, seus res
pectivos secretários. os prefeitos mu
nicipais. os vereadores e chefes de
Polícia" .

Art. 2.0 ReYogam.se. as disposições
em contrário.

Rio dE' Janeiro. 11. de junho de
1957: 136.° da Independência e 69:J da
República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

NeTeu Ramos

LEI N° 3.988, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1961.

ESTENDE AOS Pll..OTOS DE
AERONAVES MERCANTES
NACIONAIS A REGALIA CONCEDIDA
PELO ART.295; DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, QUE TRATA DE
PRISÃO ESPECIAL.

Ar!. 1°. Aos pilotos de aeronaves mercantes nacionais, que já tiverem
exercido efetivamente as funções de comando, estende-se a regalia concedida pelo
art.295 do Código de Processo Penal.

Ar!. 2°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREmO DE 1967.

REGULA A LIBERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E
DE INFORMAÇÕES.

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

CAPÍTIJLo VII
Disposições Gerais

. .

Art. 66 • O jomalista profissiOllll1 não poderá ser detido nem recoUtido
preso antes da sentença tnrnsitada em julgado; em qualquer caso, somente em sala
decente, arejada e onde encontre todas as comodidades.

Parágrafo único. A pena de prisão de jomalistas será cumprida em
estabelecimento distinto dos que são destinados a réus de crime comunr e sem
sujeição a qualquer regime penitenciário ou carcerário.
.....................................................................................................................•...............
.....................................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N2 4.325-A, DE 1998

( Do Sr. Vic Pires Franco)

Dispõe sobre a prestação de serviço gratuito à comunidade carente, por parte do
profissional que estudou gratuitamente em curso ou faculdade mantido pela União
ou Estado, ou mesmo com bolsas de estudo doadas pelo Poder Público; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição deste e das
emendas nOs. 1/99 e 2199, apresentadas na Comissão (relator: Dep. Gastão Vieira).

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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11

SUMÁRIO

-- projeto Inicial

_Na Comissão de Educação, Cullu'a e Desporte! ,
termo de recebimento de emendas - 1998

: emendas apresentadas na Comissão (2)
· termo de recebimento de emendas - 1999
· parecer do Relator
· parecer da Comissão

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 06 de maio 1998, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de maio de 199a

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° - Todo aquele que estudar gratuitamente em cursos ou faculdades
mantidos pela União ou Estado, ou atraVés de bolsa de estudo dolIda pelo
Poder Público, após colar grau prestará serviço !fINito dunmte 3 lIIIOS, se meia
bolsa: ou 5 anos, se bolsa integral, às cormmidadcs emntes dentro da sua *=
de formação.

Ar!. 2° - O órgio gestor da prestação do serviço gratuito setá a
.niversidade ou Faculdade formadora do profissional, que atuaii na escolha,

urientação e flScalizaçio da aplicação do programa, podendo, para tlmto,
cele\mlr convenios com organizações públicas ou particulares.

An. 3° - A jornada de trabalho objeto desta lei não pod...-rá ser superior a
duas horas diárias.

Ar!. 4° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Ar!. 5° - Revogam-se as disposições em contnírio.

JUSTlFICACAo

O ensino gratUito, em todos os niveis. é dever do Estado. Ocorre que no
Brasil só uma parcela de estudantes, justamente os mais aquinhollllos de
recursos, é que ascende às universidades mantidas pelo Poder Público. A razAo
é óbvia: o vestibular somente dá acesso àqueles que saem dos melhores
colégios ou que podem pagar os famosos e caros ·'cursinhos·'.

O ideal seria que todos os que terminassem o segundo grau tivessem
acesso aos cursos superiores, não apenas para serem possuidores'de' um
diploma, mas para suprir a carência dos técnicos que o Pais deman~

Um estudante que freqüente a universidade, pública, ou incsmó que
"a uma bolsa escolar, representa um pesado ônus para a União e para o

sem quc-esse investimento tenha retomo, pois não se exige daquele que
101 81VO dos favores públicos uma contrapOSição.

Este projeto de lei visa corrigir essa anomalia, pois o serviço a ser
prestado pelo recém-formado iria representar um desafogo às despesas que o

Poder Público vem crescentemente enfrentando para propiciar assisrmcia às
populações carentes e em regiões onde não existam profissionais que atendam
à grande demanda social, hoje existente em nosso Pais.

Sala de Sessões, em ,,2.) (tO 3!t'l
I

(

,1 i __. i
Deputado VICi'íRES FRANCO

Carla Roffr~~jrMedeiros
Secretária

D.firo, nos lormos dO" art 105 § úDÍço do RICD, o
d.....quivomentó d.. i.suini•• propósiçllo.: PL'. 466/95, .
2408196,3627/97,3628197; 4290198;' 4325198'; «OOI9l1, •.
4788198'. ap_adOs. Publique·... .. . ... . '. ".;:

~.W 1 O/J 10/7' '. ~~. L>
...-...... .... _ .. _ ..... ...0'- ••_ ... _ .. _p ....

REOUERIMENTO
(Do Sr, VIC PIRES FRANCO)

Requer o desarquivamento de proposições.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputado, requeiro a V. Exa o
desarquivamento dos projetos de lei a seguir elencados, todos de minha autoria:

PL. na 466/95
PL. nO 2.408/96
PL. n° 3.627/97
PL. n° 3.628197
PL. n° 4.290/98
PL. n° 4.325198
PL. nO 4.400/98
PL. n° 4.788/98

Sala das seQões,em

. 't 2,,--, }1
Deputado VI PIRE~FRANCO

\ jCOMISSÃonEmucACAo,CULlURAl:DESPORTO

AtrrOR [ =TTIDO ] fRJUF l [OPÁG1/IHA
01

1
!OEPUTADO #IltR SILVA _ r~ _~ _ J
;==========--::T:::El(:T:::-O/:-:JU:::5::TI::F:ICA=ÇÂD~ I

EMENDA

Suprima~se do ano 2"' I11fille. a seguínte expressão: .... ou particulares"

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.325, DE 1998

Nos termos do art. 119, "caput", I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

- PROJETO D~ LEI Me ] ,..------ CLA.SSIFlCACÃO

PL 4.325198 _ : x) I~~~~~~i~A : : ~~i~~~~~~~ I I ADITIVA DE
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JUSTIFICATIVA

É nosso entendimento que o profissional egresso da Faculdade ou curso mantido pelo Estado e,
que venha & prestar serviço às comunidades em atendimento la disposto neste projeto. deva fazê·lo
unicamente mediante convênios com organizações publicas. de tal forma a desvinculi·lo da prestaçio de
serviços. ainda que para a comunidade. mediante vinculação com empresa privada que venham a auferir lucro

por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram recebidas 02 emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 01 de outubro de 1999

A vedaçio deve incluir. inclusive. as Organizações Não-Governamentais - ONGs. uma vez queltais organizações. vil de regra. recebem apene de recursos externos.

. Demais. e sabida e reconhecid.a a carência das organizações publicas de mio-de-obra

I
quaJí~lC&dl. Dai por~e r~5tri~: o~~s convênios ~mentc com organizações publicas. ainda assim, I
quantidade de protiHionais JefI insuficiente dranre da necessidade da sociedade. .

I--------------l
CarlaRod~~MedeirOS

secretária

ElARLAHENTAFl

30109199
DATA

1- RELATÓRIO

-'-"""OJPL4.325198 1 SUPR~SIVA

} AGLU'rIHATIVA

C:~"O-
02. '-"-- I

C:A5SIFlCACÀO ----------,

. X J SU!STITUTlVA I I AOl'rlVA DE
i 1 HQDIFlCA.TIVA

Este projeto de lei objetiva a obrigatoriedade da preataçAo
de serviços gratuitos à comunidade carente por todos os que tenham esluc*lo
em estabelecimentos estatais ou. em estabelecimentos particulares com boIa8s
de estudos concedidas pelo Poder Público.

Foram apresentadas à proposição. duas emendas de
autoria do nobre Deputado Eber Silva. A primeira busca evitar que a prestaçIo de
serviços prevista no projeto de lei transtorme-se em forma de se aumentar o lucro

de instituições privadas. A segunda visa proteger os estudantes para que nfio
haja uma carga excessiva no volume dos serviços a serem prestados.

ICOMISSÃO DE lDUCAC;ÁO. CULTURA t DISPORTO

AUTOR

IDEPUTADO &Ilé{ ,ILVA

TexTO/JUSTIFlCAÇAo
11 • VOTO DO RELATOR

EMENDA

[)ê..seaoan t-doPL4325.de 1998. aseguintcredlçào;

"Art. r- Todo aquele que estudar graruitamenfe em cursos ou faculdades mantKtos: pela Uniio ou
Estado. ou atraves de bolsa de eJludo doada pelo Poder Público. após: colar grau. preslari serviço
gratuito durante I ano is comunidades carente!. dentro da sua área de formação."

Este projeto de lei aborda o assunto sempre lembrado da
obrigatoriedade de estágios para profissionais diplomados nas instltuiç6es
públicas de ensino superior ou para estudantes nelas matriculados.

JUSTIFICATlVA

Nos tennos do Ilt. 119, "caput", I e § I", ele art. 166, do
Regimento Interno da CAmara dos Deputados, a sr-. Presidenta determinou
• abertura - e diwlgaçao na Ordem do Dia das ComiSSOes - de prazo para

_~taçIo de emendas ao projeto, a partir de 24 de setembro de 1999,

Nossa proposta visa atender â oponuna iniciativa do Deputado Vic Pires fnnco. sem.
todavia. imprimir sobrecarga ao recém egresso da Faeu~ouCUBO de Graduaçio. c no momento em que
prctensc se inserir no dificil mercado de trabalho brasileiro. Se aprovannos o texto como está. estaremosIimputanao uma sobrecarga de 1345 dias uteis. com 2690 horo de trabalho. Tal grade., 10 inves de constituir
lima retributçio assentida. tomar·se~i uma puniçio. Ademais. conteremos. indevidamente. I possibilidade deIdlgresso na vidl profissional para a qual se preparou nos anos de vida academia.

I Se nos parece exagerada a preslaçio de senlÍço e"abelecida pelo AUlor. dai porque sugerimos
seja reduzido pora I ano de trabalho (269 dias tileis). independentemente da bolsa .... imegral. reduzida a
meio periodo. o que peri&rá 1076 horas de senlÍços i c:omunidod•. O meio-expedienle. com no môximo 4
h011S de lrabalho. pennitiri 10 _fonnado valorizar o lempo da preslaçio de serviço. "mil vez que é
sabido que o cérebro e o corpo humano necessiu adaptar-se &O meio e aos problemu que se apresentario
ao prestador de serviços. Ao comririo do sentirneo de puníçlo que adviri. da proposta originaI.. terá o
recéfn.egreslo da faculdade uma oponunídade de aperfeiçoar.os conhecimentos acadCmiCOl na pritica do

,dia·.~dia. habitilandcro profissionalmente.

- como obrigaçlo curricular para estudantes do último ano,
O que contraria O art. 207. que assegura a autonomie
universitária.

A jlJltilicaçlio do projeto lei sob análise enfatiza a lI8llunde
hlpétese acima: a pl'llltaçAo de set'Viços é vista corno urna fonna de se ajudar a

Este assunto tem sido. I'IICOIl'en!Bmente, levantado por
diferentes parlamentares, de fonna que foi objeto de um estudo técnico especifico
da Consultoria Legislativa desta Câmara dos Deputados.

Neste trabalho slio levantadas três hipóteses para a
conceituaçlio legal do serviço obrigatório para profissionais egressos das

instltulç6es públicas da ensino superior:

- como alternativa ao serviço mili1l1r obrigat61lo, o que fere o
Ar!. 143 da Constltuiçio, que confere obrigatoriedede
apenas ao serviço mKitar.

• corno fonna de ressarcimento por parte do aluno ou ex
aluno das universidades públicas, das despens com a sua
educaçlio, o que contraria o ar!. 206 da ConstitUIçIo, que
eatabelece a graluidade do ensino. O~ ,de
despesas pela prestaçAo de seMços 6, tamb6m,
pagamento;

A argumentaçlio subjacente a todas lIs Iniciativas e
discussões sobre o assunto refere-se à consid6raçAo do direIID li gratuidade do
ensino como priVilégio, gararlticio pelo art. 206 da ConstltuiçAo. A pIM!açIo de
serviços gratuitos seria urna fonna de retribuiçllo à sociedade da gratuidade do

ensino recebido.

~ I
?ARLAMENTAR

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTl!RA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.325, DE 1998

30/09199
DATA
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compensar os custos financeiros do setor público. seja qual for a conceiluaçllo
do serviço pretendido, todos os projetos de lei neste sentido têm lido
considerados inconstitucionais e, portanto, rejeitados.

No que se refere às bolsas de estudo para unlver8il6rioa de
instituições particulares ou públicas há que se considerar que estas alio dcl8ç6eI,
portanto não sujeitas a alguma fom1a de contra-prestaçAo obrigatórilI, 11 nAo ..
aquelas constantes da atividades eminentemente IlC8d6micas.

O caminho para se implementar o seIViçO objelo do

presente projeto de lei é, portanto, o de uma Proposta de Emenda à ConstituiçIo.
Por este motivo, já foi encaminhade à Câmara dos Deputados a PEC N- 602, de
1998 (N" 32, de 1996, na Casa de Origem), de autoria do ilustre Senador AnlilnIo

Carlos Megalhlles, que cria o selVlço ciVil obrigatório. Esta propoaiçIo

possibtlitam a implantação do serviço em questllo.

Por essas razões nosao paltlCllr é destavonlvel a tlIle
projeto de lei, bem como às emendas nO< 1 e 2 a ele apresentadas.

~~-
De~ Gestão Vieira

Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

SUMÁRIO

1- PropoIiçIo Iniciai

11_ Na COrniIÃll de Desenvolvimento UrblInO e interior
• wmo de lIIC8blmlInlo de emendas
• ~do Ralalor
• ~ d/I ComiIIio

O Ccqreuo NIcioDal demla:

l'IrioIn'> íail:o - Em catO de oln já úidlldI,
aopllicepoclclácolxir_a~_do ""**' aiDdoporcx<cUlll'.

AlI. 3" - O~ E=ulivo II'J'. lI!' o
~.~~.~de__~de_~

AlI. 4-· Eola Lei _ em viaor ..dIIa de _

pubIicII;Io.

CC8Iârio.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei r{'
4.325198, e as emendas apresentadas na Comissão de nOs 1199 e 2199, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Gastão Vieira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Maria
Elvira, Presidente; Celcita Pinheiro e Marisa Serrano, Viee-Presidentas; Agnelo
Queiroz, Atila Lira, Gastlio Vieira, Joio Matos, Jonival Lucas Júnior, José Melo,
Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo BloIchi, Oliveira Filho
e Pedro Wilson.

Sala da Comissão, em 3 de novembro de 1999

PROJETO DE LEI
N2 4_444-A, DE 1998

(Da Sra. Laura Carneiro)

I),s cOMlSSOEs DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)-ART. 24,1)

JUSTIF1CA11VA
NaOl CIIOIdeJ*ÜllÇlOdeolnl

eda'-'-'de ..-.;ileIqw:..... oc:anaIdo_"6IIimOI-.poo _1Odo o PaIs • é
........ a eriaçIo de qw: ........ OI~ de"...... '!c..
JlClIIheis cIII.-que~dnr.

ne.a fixmI,... li "". CÜCIIIIIO, o
~Pl*">de~ qeridopolo Sr. Vaador J....Mao. dia.-láaicipII do
Rio de Jaaoim que objcliYa ......... o cIeI'orimeato de ticoaça do obas de ..-ruçIo,
..;a do imówÍbabi1acicaI ou~ • pré>ia....-açlo de opóIicc do IllIIIIOpe!o_.

Na bipóleIe de JllISIIÜIIÇiO da ala 00l de
.......-...-de1ÓCllÍC&de-..çlo, o........uclor1tria cII2IOI~ de
a.IiIID. .... do JaIlCdÍ"O ..-. S. lI>IOCIIIimKl de~ iIiJ, e
CGIlIril>lIióapma~ OI~ciIquoIos ....pcrdem_boose-'

SoIadl....oolics. ~Q do abril do Ul98.

Sallar1'J'ollclllale:

NoIlOrIIIllIdo.IIl.IOS.~llzIico,do~~dla
dof~NqIIIIIOa V~O"'-qoIi'_dofPrqjetoo de Leie-.
alllllllr~lIIII""cIelllialla--=

-ILN"045631991'
fLN"0II3521995
PLN" 010161995 .
1'1.N" 01J341996
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""fI.N"034671997
'i'LN"034841997
~N"039271997
.fi.N"0400&1997
fi.N" 040091997
PLN"040101997
PLN"044431998
l'LN"044441998
-!'ECN" 001351995
!'ECN"00603199S
"lNCN"009391997
-RlCN" 007871995
RIe N" 033611998

SIIados Sesslles, em 02~ lD8IÇO de 1999

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.444198

Nos tennos do ar!. 119. capul, I. do Regimento Interno da
CAmata doe Depulados o Sr. Presidente determinou a abertum • e divulgaçio na
Ordem do Dia das ComÍllÕllll - de prazo PlI/ll apresentaç60 de emendaa. a pertir
de 03.05.99. por cinco S8lIIÕ8S. EIQObIdo o prazo. não foram apresentadas___ao pIOjeto.

Sala da ComissAo. em 12 de maio 1999.

~~1w!~

UIJ

I-RELATóRIo

. OPriljclo de Lei~4.444. de 1998. de lI8Ilria da nolJn: Depurada Lama
~ propõe que o Ii=ciamoalo de obras de CODSlrIlçIo do unidades bIbílIcicDois
lIIlIIIiIimiIia ou c:omcrciais sejacoodicicoodo. prévia COIllmlIçIo, pelo_, do seguro

QlIIl ..... a c:oacIusIo da obIa e o ressateirneulo do prrjulzos cIecormIIes do sinistros
!CSlIllaIlles do fa1bu de execuçio ou de IIlIIoriais apliCados IIIS obras.

O projeto prevê que, llOI grupamentos do edificações (C<lI\Í1Il11O<
~ ou comen:iIis) oerá poaível a lpIeIen1aÇIo do apóIK:e pIlCiaI de seguro pora cada
~ Permite o liCOllCiIlllellljl dos obras do mais do uma edificaçlo deDIro do mesmo
.....-.cIeodo que, a~UIIl&deIasccmspooda uma apóIK:e pIlCiaI. Coadiciontam>oWÇio

de lic:aIça de COIISlrUÇIo a teneMçio da respectWa "J'Ólice de seguro. Para obras já inicildas, o
....-o poderi cobrir apenu a pule aiJlda DIo conclulda.

FÍIIIImeIIle, _ 10~ Executivo o estabelecimento. 110 prazo do

- dios, dos rquIImentoa necasirioo' apIicaçio da lei.

u·VOTO 110 RELATOR

o. lCidoala ococridos 110 Rio de JIJIeiIo. com os edifk:ios do
c:oadomúlio "PIIIce" ailoIllnm a opillilo pública a rapeito da leJlUIIIlÇ& das olnu civis. De
...-. _ cOmlmtoca c:omo aSERSAN, que já tinha nome e uadiçIo. foi colocada em

dIIaédito, 10 tombarem)ricliol que 11III havia concluldo.

0alr0I CUOI de ruiIIa de abas civis 11III execlllldu, seja por
dIIIciIaciu do pojeIoI, do -*s 011 de processos conrtI1IliVOl, foram tecelltemeIIle vi_
• í*rior do SIo 1'11IIo e DO Pmaí. Todu _ abas 110 exempIoI do impericia lécDicI, do

bs II llbi'jdede \lftlIIsIiaaII a de ...... --.ivàde CllIlIlrIIlftS e ÍIlCCIpCnldllCO É-..qua~ ftMlIla .. lQCiedode • que seiIm. buacadas medilIulegliJ •
... cl_sporaeví1áolllDOfiIluIo. "

No-._ mso-llIo podem lOIvir de poddo clulificalório
... _ ...... civil O Il>Ml _ .- Icap 1rIdiçIo .. Engeahorla_Civil ... I

AIquítel1mL Milha=. talvez milhilcs, de obIas do complexidade divc= como edificios, pontes.
grandes barragens, indúslrias • taJrtas outras vêm sendo tealizndas com técnica, perícia •
"segumJÇA que nada ficam a dever ao que chamamos "países desenvolvidos". Estatisticamente•
nossos indices do insucesso nessa órea provav.lmentt não são inferiores aos de países como os

Estados Unidos, o Japio e os da Europa Ocidental.

Acidenres como os do condomínio Palace • comportamonros tecnicos

como os da SERSAN DIo devem servir do base para a inrroduçio de medidas 1egaís
precipitadas, que só !mio complicar. encarecer os custos de construção civil em nosso Pais.

É o caso da proposra contida no Projeto de Lei n' 4.444. d. 1998, que
pode ser avaliada sob dois aspectos. O priJIIeiro diz respeito ao seu impacto no custo da
COIlJlIUÇio. o segundo pelo tàlo de interferir em competências tipicamenre mW1icipaís.

Ao se torMJ' obrigatório o seguro contra insucesso e contra danos

provocados por acidentes ou má .xecuçio de obras civis. estaremos. com c.neza, incorporando
custos a essas obras. Esses custos serão repassados ao comprador ou usuário dos imóveis,
dificultando ainda mais a resoluçio do um dos mais graves problemas nacioI13is que é o acesso â
matadia., pois o maior número de obms atingidas sem. com ceneza.. de edificios habitaeionaís.

, Um outro aspecto a considerar é que o seguro não proporcionará.

cobertura permanente. Se for contrlllado pera cobrir o periodo de execução da obta, como
maoda o projeto. nio val.lá nos anos subseqilClllts, quando ainda persistiria os riscos inerenleS
à wna eventual impenClR técnica ou deficiência de materiais. Ê o que ocorreria com os edificios
do condomínio "Palace". que já estavam com suas obras concluídas e em fase de liberação de
cartas de "habite·selt quando ruíram. Provavelmente. nesse caso, o seguro estaria vencido.

Para proteger .fetivamentt o comprador ou usuário. o seguro deve
cobrir pelo menos cinco anos após o término das obras. O seu custo, assi~ subirá
coosidoravelmente • poderá inviabilizar muilos projetos, notadamentt os de interesse social,
destinados a cJ3$!eS sociais com menor poder aquisitivo,

ColIsideramo5 ser o seguro. uma opçio a ser tomada pelo COO!lrUlOr,
para proteger... de prejuizDs ou do respomabüidades. ou pelo comprador. como opçio por uma
maior segurança de investimento. A Caixa Econômica F.deral vem incIoindo, nos seus
finaDciamemDs imobiliários, apólice de seguro contra inadimplência ou imperícia do collSlIUtOr.
É uma soIuçio já ..tutaImente tomada pelo mercado.

o outro aspecto aconsiderar é a invosão da competência municipal para
regulamentar. administrar a concessão de licenças ou alvar.is de Constnlçio • de "cartas d.
hahile-se".

De aconlo com o Ilt. 30, incisos I e V da Constituiçio Federal, compett
aos Municípios "legislar sobre amm/OS de interuse local" e "organizar e prestar. diretameme
0lI1Ob regilrte de concusiJo ou penJJiuifo. os .....iços de interesse locaL.". Ali edíficaçlIes •
....CItllC1Cristica1ócnicu do tlpicos assuntos de interesse local, pois somonr. á admínistrIlçio
Dll1Ilicipalé viável físcaIiDr .... set<l<.

Com bise =se principio, as regras pan1 concessAo d. alvarás • de
"cmtu de babire-se" • para fi.!calizaçio. por pule dos prefi:ituras municipais, são estabelecides
pelos "códigos d. obras", "códigos de posturas" ou outras leis municipais. não cabendo â
IegisIaçio federal impor nonnas de procedimento =se semr

A obrigstoriedade do exigência d. ap6lice de seguro para conçessão de
alvará de COIlJlIUÇio, seria, desta forma, uma imposiçio 11 administrnçio municipal .stando,

pois. em desacordo com aCoostirulçio. com o Pacto F.derativo.

Vale lembrar ainda as múltiplas realidades de nossos municípios. Em
muitos deles, • soluçio de exigõncia de contraIAÇio de seguro. comn ptopõe optojeto de lei em
rela, pode ser uma medida adeqtWla para seus cidadios. Em outros. pode ser uma medida
desnec:essíria, buroctatizanle • .xcessivamentt onerosa para os padrões de renda de seus
habitantes. Enfim, é uma medida que ~. ser tomada com o apoio da população que irá pagar
por .1. devendo. portanto. ser considerada apenas no niv.I da administraÇão municipal.

NIo é sem razIo que a ilustre Autora inspirou-se em uma iniciativa de
um Vereador do Municipio do Rio de Jnneiro. conform. declara najustific:açio do projeto.

Reualtamos ainda que o Código Civil B....i1.iro. o Código de Defesa
do Consumidor e a legislaçJo que lCI'Ül o exen:icio das profissões de Engenheiro e Arquiteto
colocam • disposiçio da sociedode o Ipmlll lesa1 suficiente para proteger.... dos maus
COIISlNIo<CS • íncorporIdoJes. É necessório lpeIWl que direitos. deveres sejam ~fotivamente

exen:itados.
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Com base em ..,....ca~, vo13lMS pela rejeiçló, quaDto ao
mérito, do Projeto de Lei n' 4.444, de 1998.

Emenda

(Correspande à Emellcilln' 1 - CCJ)

Sala da ComiJsio, em de de 1999.

ff~ e::-.e-c..-e..--L-
Deputado SérIio Bareelloo

Relator

Da-se ao ar!. 1° a seguinte red3ção: . .
"Art.. l° É o Poder Executivo autorizado a doer, sem encargos, a

Sociedade Japonesa de Santos, sediada em SlIII!OS - SP, o imóvel
situado na Rua Pataná, n° 129, po Município de Santos, Estado de São
Paulo." .

Sensdo Federal, em .t -g de outubro de 1999

U1- PARECER DA COMISSÃO

A ComissAo de DelIllnvolvillllll1lO Urbeno e Interior, em reunião ordinária
rMIizlldII hoje, opinou, unanimemente, pela rejlliÇio do Projeto de Lei n' 4.40W98,
noa 1lIltncS do p8leC8t' do relator, Deputado Sérgio Barcellos.

EstivellIm presentes OS Senhores Deputados: Adolfo Marinho. Costa Ferreira,
Dr. HllIeno, Gustavo Fruet, Inácio Arruda. Márcio Malo&, Maria do Canno Lara, Mauro
FlICUrY, Miriam Reid, Pedro Fernandes. Professor Luizinho, Raimundo Santos, Sérgio
Barcellos, sergio Novais. Valdeci Oliveira. Waldir Schmidt Euler Morais, Max Mauro e
Simio Sessim.

Sala da Comissio. em 27 de outubfo de 1999.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

PROJETO DR·LEI
No!! 4.476-D, DE 1994

IDENTIFICAÇÃO
~RO NA ORIGEM: PL. 04476 1994 PROJETO DE LEl (CD)
ORGAO DE ORIGEM: CAMARA DOS DEPUTADOS 17 03 1994
SENADO: PLC 00004 1997
CAMARA: PL.04476 199-4

AUTOR DEPUTADO:KOYUlHA PSDB SP
EMENTA AUTORIZA O PODER EXECUTIVO FEDERAL A REVERTER EM FAVOR DA

~~~éi,~~6~:'NESA DE SANTOS. NO ESTADO DE SÃO PAULO. O IMOVEL

DESPACHO INICIAL
(SF) COM CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCI)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
26101999 (SF)SUBSECRETARlADOEXPEDIENTE(SF)(SSEXP)

ENCAMlNH~~INHADO ASSCLS. PARA.REVISÃO DOS AUTOGRAFOS.

(SF)SUBSEC.COORD.LEGISLATlVA(SF)(SSCLS) EM 26101999
TRAMITAÇÃO

27 OI 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM OI (OITO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

2101 1997 (SF) PLENARlO (pLEN)
LElTURA.

21011997 (SF)MEsADIRETORA
DESPACHOACCI.
DSF2901 PAG3233.

01041997 (Sl')COM.CONSTITIJIÇÃOEJUSTIÇA (CCI)
RELATOR SEN RENAN CALIIE1ROS.

01101997 (SF)COM.CONSTlTUlÇÃOEJUSTIÇA (cC!)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. SEM RENAN CALHEIROS. ESTANDO A
MATEI\IA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

16031999 (SF)COM. CONSTITUICÃO EJUSTIÇA (CC!)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN ROMEU TUMA.

06041999 (SFj COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR SEN ROMEU TUMA, ESTANDO A
MATE1UA EM CONDlçOES DE SER lNCLUIDA NA PAUTA DEREUN!ÃO
DA COMISSÃO.

OS os 1999 (SF) COM. CONSTITIJICÃO E JUSTIÇA (CC!)
A COMISSÃO. APROVA O PARECERDO RELATOR. SEN ROMEU TUMA,
COM A EMENDA I. DA CCJ. (FLS. 9 A 12).

O~ OS 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC!)
ENCAMINHADO A SOM.

OS OS 1999 (SF) COM CONSTiTUIÇÃO E JUSTIÇA (CC!)
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER.

06 OS 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA LEITURA DO PARECER.

06 os 1999 (SF) SUBSEC. CDORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTEI DF. SF 332, DE 1999. DO PRESIDENTE DO SENADO AO
SEN ROMEU TUMA. RELATOR DA MATERIA NA CCJ. SOLICITANDO
A ADEQUAÇÃO DO PARECER AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA
LeP 95. DE 1991. EM ESPECIAL AO DISPOSTO NO ART. 9"
(CLAUSULA REVOGATORJA GENERlCA).

06 OS 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEM ROMEU TUMA, PARA AS
DEVIDAS PROVIDENCIAS•

18 OS 1999 (SF) GABINETE-
ENCAMINHADO A SGM. COM ADENDO AO PARECER PARA ADEQUA·LO
AS DISPOSICÕES CONTIDAS NA LCP 95/98.

II os 199'1 (SF) SECRETAIUA GERAL DA MESA (SGMI
1630 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 18 DE MAIO DE 1999.

18 os 1999 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
JUNTELAS FLS. 15. ADENDO AO PARECER DA CCJ. APRESENTADO
PELO SEN ROMEU TUMA. EM ATENDIMENTO AO OF. SF 382. DE
1999, DO DIA 11 DO COl\REll'ffi, DO PRESIDENTE DO SENADO.

1105 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARlO PARA ~EITURA DO PARECER.

19051999 (SF)PLENARlO (pLEN)
LEITURA PARECER23S - CCJ, FAVORAVELAO PROJETO. COM A
EMENDA \ - Cel. DEVENDO A MATERIA FICAR SOBRE A MESA
PELO PRAZO DE os (CINCO) DIAS UTEIS. PARA RECEBIMEmO I1r
EMENDAS, NOS TERMOS DO ART. 23S,II. '0', DO REalMENTO
INTERNO. ..
DSF20OS PAG 12092 A 12091.

SINOPSE

::"<;>:-00::0 F'..:b!.:..r.:-=
:- • -:.!~,5. ': I ~:;: .. ': ~

.... S' r,'::-n.lSsé·e>2
:-:-==~-~~ .. ~

. daCãmBra
nO 4, de 1997 (pL nO 4.476, de ,na essa de
Origem), que autoriza o Poli tivo Federal
a reverter em favor da S iedade Japonesa de
Santos, no Estado de São Paulo, o imóvel que
menciona.

Art. 10. Fica o Poder .Executivo Federal autorizado a

rev.rter -ai. favor da Sociedade Japonesa de Santo., em .&anto. 

8P, o imóvel situado na Rua Paraná, n° 129, no município d.

Santos, Estado de Sio Paulo.

Art. 2°. Esta Lei ontra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3 ft
• Revogam-s. as disposições em contrário.-..~~fit~'[: ,,~

I"-~
"{ _do lnj,eio Arruda

Presidente

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 4.476-C, DE 1994. que
autlriZa o Poder Executivo Federal a reverter em favor da Sociedade Japonesa de santos.
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO (ART. 54»
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20051999 (SI')SECRETAmAGEIlALDAMESA.(SGMl
FRA%O FARA IlECEllIMENTO DE EMENIlAS: 21 05 A27 05 99.

21051999 (SF)Fl.ENAlUO (I'LEN}
COMUNICAÇÃO F~lIlEIIClA TERMINO PRAZO SEM
AnESENTAÇÃO DE EMENIlAS. DEVENDO A MATERIA
SEl.INCUJIIlA EMOaDEM DO DIA
OPO'-T\lIIAI4ENTE.
DSF 29 05 PAC! 13<402.

2709 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENl>AllO FARA ODIA 14 DI; OUTVBW DE 1999.

13101999 (SF)SllBSIlC.COORD.LEGISLATlVA(SF)(5SCLS)
PWVlDENCIAJ)A, NESTA DATA, NOVA PUBLICAÇÃO DOFAIlECEI\
235· CCI. PARA EXCLUSÃO DO AIlENllO AO aEFPIIlO PARECEI\.

- UMA VEZ, Q\1Il O MIl5MO NÃO OIlJETO!lI! IlEIJIla/lÇÃO FELA ces.
1410 19991J:'m~O=DOllIAlllSCUssAO~UNICO.
14101999 (SF)Fl.ENAlUO (PI.EN)

1000 llISCIlSSÃo ENCERRADA.
14101999 (SI')PLIlNARIO (PI.EN)

1000VOTAÇÃOAPWV~OPROSElOEAEMENIlAI.CCJ.

14101999 (SF)MESAllOO!TOIIA
1000 DESPACHO ACDIll. PARAI. REDAÇÃO 11NAL.
DSFI510FAG27613.

1410 1999 (SF)1'LENA~O (PI.EN) _
l000LElTURAPARECERI13-CDlI\,OFERECENOOAREDAÇAO
fINAL, RELATORSEN LUCIO COEUiO.

14.10 1999 (SI') PLENAlUO (PLEl/)
1000LEI1'UIlA E APROVM;ÁO DO RQ. 6n. DO SEl/ ROMEU TUMA.
DEDlSPIlNSA DE PIJIlI.ICAÇÃO PARA IMEDIATA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA REDAÇÃO 11NAL.

\4 10 1999 (SF) PLENARIO (I'LENl
1000 DISCUSSÃO ENCERRADA, SEM DEBATES.

\4\01999 (SF)PLIlNARIO (I'LEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL.

14101999 (SF)MESADlRETORA
1000 DESPACHO ACAMARA OOS DEPUTADOS.
OSF 15 10 PAG 27617.

26101999 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)
1540 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1999.

27 10 1999 À cÂMARA DOS DEPUTADOS COM OFISFN' ..A.Q~A 1'1'1

Oficio na lo':;! (SF) Bruilia. em .i! de outubro de 1999.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO;
DE SE~URIDADE SOCIAL E FAMíliA: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24. 11)

SUMÁRIO

I - Projeto íniclal

IJ • Na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público:
lenno de recebimento de emendas - 1994
tenno de recebimento de emendas - 1995
parecer vencedor
parecer da Comissáo
vota em separado

111- Na Comissão de Seguridade SOCial e Família.
tenno de recebimento de emendas· 1998
lenno de recebimento de emendas - 1999
parecer da Relatora
parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL dacreta:

Art. 1 Q Sempre que o empregado ou qualquer
:ie se.us dependentes necessitarem de. submeter-se ao

intervenções ci.rtirq~cas, o empreqador, desde que avisado com

antecet:1ência minima de cinco dias I I?rovidenc~ara o numeraria

correspondem::e. ao paqatrlento das despesas relativas aos
hOfl('lT";>:o-ios àv anestesista.

§ 1" O adiantamento a crue se retere este
artigo nào ultrapassará. a valor dos hono~ãrios fixado!> pelo
Conselho Reglonal de Medicina.

2" A círurgia plást.lca. quando tiver
finalidade me.ramentt! estática, não atribui ao empregado nem a
seus dependentes esse direito ~

Sonhor Prime!ro-Socrotário.

Art. 2 ~ A despesa referente a anestesia será

deduzida da contribuição do empregarlor para a Previdência
Social, em J:larcelas mensais, e nào ultrapassara 50~

(cinquenta por cento) do valor dessa con'Cri.bu~ç:ào.

Art. 3' Esta lei ent:ta em vigor na. data de
sua pUblicacàa.

o progresso dos conhec~mentos medico-
cientificas ~ornou a cirurgia por demais utilizada COmo meio

efica~ para ':ratamento e cura de inumeras enfermidades. Essa

mo~a~lda~e de intervenção medica. caracter~zando-se pela
ut1.l1Zacao '::.e processo doloroso, n€lo pode prescindir do
trabalho do ;.nestes~sta.

Como tal preferência representa redução do
atendimento que por lei a Previdência Social está obrigada a

prestar I nade mai"s- Justo do que ilQpor-lbe algUJn ônus em

vlrtude do alivio que lhe proporciona o segurado ammdo

recorre ao at.endimento particular. máxime tratanào-~e de
cirurgia ..

A precariedade do atendlmento médico-
hospitalar ;:res'tacio pelo lNAMPS de todos COnhecida.

Desnecessarla qUôllquer argumentaçào nesse sentido. O

s~gurado. :..=.pelido pelo supremo valot' de qu~ se. reVeste a

vlda e a salJ:Je. prefere. auase ·sempre, pagar do proprio bolso

0$ honorarlos dev1.dos e.m razão da intervenção cJ.rtirgica de

que necess.l'::a. MUltas vezes, e a conf~anca que deposita em

dE. .l? lnado cirurgJ.ào que o impele a prefe.r~r o tratamento

pa ...·'Cicular. O acréscimo das despesas decorrente da

indispensabilidade dos serviços de anestesia impede que o

segurada possa exercer esse direi 'Co de opção.

o empregador, por uma questão a tê de

para com o empregado, faz a sua parte ao

em

JUSTIFICAÇÃO

Art. 4 " Revoqam-se as disposições
contrário.

solidariedade

PROJETO DE LEI
N2 4.567-B, DE 1994

(Do Sr. Paulo Paim)

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Sonhor
Depülado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Socrotário da Câmara dos Deputados
EssI.

/~ .
senadof' Carlos Patrocinio

Primeiro-Secretirio, em exerc!cio

Ccmunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou, em~ e co,!!-emenda. o Projeto de Lei da cmw:a..a2.4, .. de 1997,
(PL n' 4.476. de 1994, nessa Cll5I.), que uautorlza o Poder Executivo FedenI a
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos;iJo Estado de SIo Paulo. o imóvel
que menciona".

Em anexo. OIlCII1lÍIlho a Vossa Excelência OS autógrafos
referentes à emenda em apreço, bem como, em devoluçlo, um da proposiçlo
primitiva.

Impõe ao empregador o adiantamento das despesas do empregado com médico
anestesista: tendo pareceres: aa Comissão de Trabalho, de Administração e SeMÇO
Público, pela rejeição, contra os votos dos Deputados Pedro Henry. Chico V'l1ilanle.
Jair Meneguelli, Milton Mendes. Paulo Roctla e Josê Pimentel. cujo parece~ paSllOU
a constituir voto em separado (reIalor. Dep. Sandro Mabel): e da Comissão de
Seguridade Social e Família. pela rejeição (relatora: Dep. Alcíone Athayde).
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Assim, esperamos contar~'com a. anuência dos

ilustres pares no sentido de obter a api:?ovação do projeto d~

lei que ora apresentamos.

adiantar o numerário de que este necessita para pagar os

honorários do anestesista. A previ.dên,,:i~ não lhe faz favor

algum: apenas passa a atender prontamente' o segurado.

Sala das Sessões, e.m <l, de "....\{,\).(

Deputàdo PÃULO PAIM

COM1SsAo DE TRAIlIllHO, DE AOt.llN1STR.'.!;k) E SERVIço I'IlIl.ICO

TERMO DE RECEBllIENTO DE ElIENDAS

da H94.

OU "ia, vai de encontro aos interesses dos próprios empregados por dificultar ou ímpldir a

contratação,
O adíantamento dos honorârios apenas para os médicos anestesistas náo

garantiria o acesso dos empregados. seus dependentes âs salas~de cirurgi~, vez que não
garante a remuneração antecipada para 05 outros médicos ~ue sao co-partiClpes em u~a

Intervenção cirúrgica. O Projeto de Lei n° 4.567. de 1994 n~o atende sequer ao conceIto
gelill de Lei. cujo teor deve ser o mais abrangente possível. E. na verdade, essenCIalmente

corporativista.

Além disso a iniciativa penaliza o empregador, mesmo se este age
corretamente com seuse~ados e com o Esbldo, recothendo o que deve à Previd~d.a ....~ .

Social. Esta, sim: tem a obrigação de oferecer aos empregados, bem como a .todos os
segurados, um sistema de atendimE'nto â saúde mais huma~o. Não podemos jogar.~as
costas do empresariado as deficiências de programas de sauda mal estruturados e mal

gerenciadOS pelo Poder Público.
AsSIm, a presente proposição além de impor mais um ônus financeiro para ~5

empresas. contraria o estabelecido na Constituição Federal, pois transfere para a iniclàfiV'j\

privada deveres do Poder Públíco.
ls10 posto, opinamos pela rejeição do Projeto de- Lei nO 4,567. de 1994.

Sala da Comissão. em 20 de maio de 1998.

PROJETO DE LEI NI 4.567/94

Nos torm:>s do art. 119, caput.l, do R_to Inlomo da CAmora dos
Dopulados. o Sr. Preoidonle determinou a abor!uro - e divulgação na Onlom do Dia
da. Colriuóe•• da ",."" ""ra a",aaanteçào da arnonda•• a partir do 14108194, l'O"
cinto sessões. Esgctado o prazo, não foram r6CAbidas. emendas ao projeto.

Salada Colrissão. em 22dejunhodel994.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.567194

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, OSr. Presidente determinou a abertura· e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 28103195, por
cinco sessões Esgotado o prazo. não foram recebIdas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 6 de abril de 1995.

0f~'cú..
Tálilá Veda de Almeida

Secretária

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

PARECER VENCEDOR

1- RELATÓRIO

A plllsenle proposição, de iniciativa do Deputado PAULO PAIM, -impõe ao
empregador o adíantamento das despesas do empregado com médico anestesista." ~

Em despacho datado de 24102195, • pedido do autOr, foi o projeto
deslllquivado. Redistribuldo, em função da mudança de legislatura, recebeu do nob<e
Rel.tor, Deputado JOSÉ BARROSO PIMENTEL, parecar favorável.

Por nllo concordarmos com a pos}ção do Relator, houvemo$ por bem pedir
vIsta do projeto para exame mais acurado da maté~a.

Ê o relatàrio.

,,- VOTO DO RELATOR

Apesar da louvável intenção do Jlustre Deputado PAULO PAIM. ousamos
dIscordar de sua iniciativa e. por conseguinte. do voto favorável do Relator, vez que é mais
um exemplo da rigidez implantada pelo Direito do Trabalho e que vem sendo
constantemente questionada, pois acaba gerando efeito contrário ao objetivado pelo Autor,

lU· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordin.na realizada hOJe, REJEITOU o Projeto de Lei n' 4.567194, nos
termos do parecer vencedor do Deputado Sandro Mabel. contra os votos dos
Deputados Pedro Hem)!, Chico Vigilante. Jair Meneguélii. Millon Mendes, Paulo
Rocha e. em separado. do Depulado José Pimentel.

Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry. Presidente;
Jova!r Arantes. Jaime Martins e Jair Meneguelli. Vice-Presidentes: Sandro Mabel,
Chico Vigilante, Paulo Rocha, Miguel Rosselto. Auguslo Farias, José Pimentel,
Noel de Oliveira, Milton Mendes. Marcus Vicente, Luciano Castro, Benedito
Domingos, Sérgio Arouca, José Canos Aleluia, Arnaldo Faria de Sá. José Canos
Vieira, Agnelo Queiroz. Arnaldo Madeira e Mauricio Requião.

Sala da Comissáo, em 20 de mala de 1998.

~
~.. ~-, or

D puladoJOVAlR'ARANTES
Prj eir Vice-Presidente no exercício

da PresidênCIa

\:
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOSÉ BARROSO PIMENTEL

1- RELATÓRIO

Com 2 preseme miciativa. o Nobre Autor propõe seja o
empregador obrigado a adiantar o numerario correspondente as despesas relativas aos

honorários do anestesista quando o empregado ou seus dependentes tiverem que se

submeter a intervenções clrurglcas. descomando-se esse adiantamento nas parcelas das
contribuições devidas pelo empregador a PrevidênCia Social

Em sua justificativa. alega a dificuldade que o empregado e

dependentes enfrentam ao sofrer essas intervenções. em virtude do sIStema falho da

assistencía medica ofereclàa pelo Poder Publico E. por isso. hã a necessidade da

contribuição do empregador para que o empregado e seus dependentes possam ser

prontamente atendidos nos casos de CIrurgias

Desarqulvado a pedido do Autor. o projeto foi r~dt5tnbuido.

o prazo de cinco sessões para apresentação àe emendas decorreu

inalbis

E orelatono

Sem duvida. ~guma. o presente projeto ede iuega.vel alcance social

vindo ao encontro da neceSSIdade urgente de pronto atendimento médíco~cJnirgico a um

numero expressívo de empregados e dependentes que se encontram menàiganào sailde noS

varias hospitais públicos do CaIS
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Concordamos com o Autor do Projeto quando. em suajwtificatíva.

diz que "O empregador. por uma questão ate de solidariedade para com o empregado. faz a

sua pane ao adiantar o numeraria de que este necessita para pagar os honorários do

anestesista."

E esta Casa. não pode deixar de incentivar toda e qualquer iniciativa.

que proporcione aos obreiros uma garantia de melhor atendimento ia sua saude e a de seus

familiares

Isto posto. somos pela aprovação do Projeto de Lei N° 4 567. de

1994

Sala da Comissão. emf de ;:,)V .~:.> de 1995

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 4.567-A/94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Intemo da Cãmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou

a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de

prazo para apresentação de emendas, a partir de 15 de junho

de 1998, por cinco sessões. Esgotado o prazo não foram

recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 25 de junho de 1998.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nocre Deputadc PAULO PAIM formulou. em 10 de fevereiro
do corrente ano. requenmento de desarquivamento de prooosições
de sua autoria. com fulcro no art. 105. parágrafo ÚniCO do Regimento
Interno.

No tocante à matéria. deliro. presentes os requisitos
constantes do '1,rt. 105 do RICO. o desarqulvamento das seguintes
croposições: PL'1.009/88: PL 3.535/89; PL 3.814/89: PL 4.101189:
PL 4.676/90: PL 5.237190: PL 5.919/90: PL 5.948/90: PL 5958190:
PL 505191: PL 660191: PL 984191: PL 2.704192: PL 2.878192: PL
3406192: PL 3.814/93: PL 4.555/94: PL 4.567/94: PL 4.573194: PL
4.585194; PL 4.594/94: PL 4.653194; PL 4.710194; PL 4.853194; PL
2195: PL 124195: PL 139195; PL 380195; PL 403195; PL 552195; PL
661195; PL 671195; PL 759195; PL 853195; PL 871195; PL 1.032195;
PL 1.239195; PL 1.361195; PL 367195; PL 1.847196: PL 1.959196: PL
2.256/96: PL 2.286196; PL 2.287196: PL 2.320196: PL 2.334196: PRC
109/96; PDC 380/97; PC::: 385197: PEC 529197; PL 3.658197; PL
3.716/97: PL 3.724197; PL 3.725197; PL 3.794197; PRC 118197; PRC
123197. PRC 135197: PEC 540197: PL 2.708197: PL 2.713197: PL
2748197: PL 2.884/97: PL 3.129/97; PL 3.333197; PL 3.334/97: PL
3.407197: PL 3.413197; PL 3.474197; PL 3.475197; PL 3.657197: PRC
140197: PRC 158197: PL 4.043197; PL 4.042197; PL 4.041197; PL
4040197; PL 4.039197; PL 4.038197; PL 4.037197; PL 3.798197: PL
3.868197: PL 3.875197; PL 3.910197; PL 3.921197; PL 4.024197: PL
4.025197; PL 4.026197: PL 4.027197' PL 4.028197; PL 4.029197; PL
4.030197; PL 4.031197; PL 4.032197;»L 4.033197; PL 4.034197; PL
4.035197; PL 4.036197;)oL 4.178198; PL 4.179198; PL 4.322198; PL
4361/98; PL 4.370198; PL 4.420198; PL 4.507198; PL 4.603198; PL
4.644198; PL 4.845198; PL 4.652198; PL 4.697198; PL 4.699198; PL
4.700198; PL 4.701198; PL 4.713198; PL 4.714198; PL 4.755198; PL
4.829198; PL 4.833198; e PL 4.639198. Indefiro quanto às demais
proposições. em virtude de não restarem presentes os requisitos do
art. 105, do RICC. Oficie-se ao Requerente e, após, publique-se:

~~
n"p;';~~e-' /

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE lEI N° 4.567-A/94

Nos termos do art. 119, caput. I. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgaçáo na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentaçáo de
emendas. a partir de 20 de abril de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1999.

~

'0'·-----1
Eloízio Neves Guim\lrães

Secretário

1- RELATÓRIO

o projeto em tela estabelece a obrigatonedade de o

emoreoador adiantar o.:: "".m~rários do medico anestesísta. nos casos em que
emr:'l"~aa.: - ou .~eus aependentes. submeterem-se a tratamento

...Iurgico. ~cet.. ~s casos de círurgia plástica estética.

Prevê que taiS despesas serão deduzidas da

contribuição do empregador à Previdência Social.

Justifica a proposição, principaimente. pelas
diliCllidades que os empregados encontram para resolver seus problemas de

saúde. decorrentes da precariedade do sistema público. Ressalta e
particulariza os problemas relacionados aos serviços de anestesista.

A Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço

Público rejettou a proposta.

Nesta Comissão. não foram aprese~as emendas no

pmzo regimental.

11- VOTO DO RELATOR

A preocupação maior do ilustre Deputado Paulo Paim.
de minimizar as grandes difiCllldades dos trabalhadores assalariados, merece

ser louvada.

Cabe ressalvar. ccntudc. que os meios adotados nslta
proposição parecem-nos injustificáveis e inadequados.

A iniciativa. ao restringir os direttos apenas aos
trabalhadores com emprego. mostra-se contrária ao principio constitucional
da universalização do acesso acs serviços do Sistema Único de Saúde.

Ademais. ería o incompreensível mecanismo de se
pagar apenas o médico anestesista. não contemplando os demais

profissionaiS que participam das cirurgias. As conhecidas dificuldades da

rede pública com os anestesistas jamais justificanam tratamento tão
excludente.

Por fim. esta proposição não traz qualquer contribuição

para solucionar os problemas que justificaram sua apresentação.

Diante do exposto manifestamos nosso voto contrário

ao PL4567/94.
Sala da Comissão. em ê:l ,; de ...-..:- -o de 199 .

:J(,<'-" ::,+'f-,zq
DeputaaB AJcione Athayde

Relatora
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11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hOJe, rejeitou. unanimemente. OProjeto de Lei
nO 4.567-A. de 1994. nos termos do parecer da Relatora. Deputada
Alcione Athayde.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares. Presidente: Eduardo Barbosa e Laura
Carneiro, Vice-Presidentes: Airton Roveda. Alcione Athayde. Almetinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, Antõnio Palocci, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá. Darcisio Perondi. Djalma Paes. Dr. Benedito Dias,
Dr. Roslnha. Eduardo Jorge, Euler Morais, Hentique Fontana, Jorge
Alberto. Jorge Costa, José Carlos Coutinho. José Unhares, Udia Quinan,
Magno Malta. Marcos de Jesus. Nilton Baiano. Pastor Amarildo. Rafael
Guerra. Raimundo Gomes de Matos, Remi Ttinta, Renildo Leal. Rita
Camata. Saraiva Felipe, Sérgio Carvalho. Teté Bezerra. Urslcino Queiroz
e Vicente Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus. Antonio Joaquim
AraÚJO. Celso Giglio. Costa Ferreira. Ivãnio Guerra. Lalre Rosado.
Ronaldo Caiado. Saulo Pedrosa e Seraflm Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão. em 1Od~ ~tbro de 1999

í/ irí/J//· ..·
Deputa;do Jfi~(rdõL~:~s .

Presidente

PROJETO DE LEI
N!? 4.653-A, DE 1998

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N~ 785198

Re9ulamenta o § 2° do art 236 da Constituição Federal. mediante o estabelecimento
de normas gerais para a fixação de emolumentos relatiVOS aos atos pratlcaoos pelOS
serviços notanals e de regIstro, e dá outras prOVidências: tendo parecer da
Comissão de ConstitUição e JUStiça e Oe Redação pela constitUCionalidade
jundlcldaoe e téCnica legislativa deste, das emendas apresentadas na ComiSsão, e
das emendas apresentaoas ao subslitut.vo e. no ménto, pela aprO\lação. com
SUDStltUtIVO, deste e das emendas de nOs. 2 e 8, apresentadas ao substitutivo, e pela
rejeição oas 49 emendas apresentaoas na Comissão e das emenoas de nOs. 1, 3, 4.
5 6 e 7 apresentadas ao SubStItutIVO, e pela inconstitucionalidade do PL nO
4819/98 apensaoo contra o voto do Deputado lédlo Rosa. com voto em separaoo
do Deputado Fernando Coruja (relator Dep Nelson Otoch).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 

ART. 24, li)

SlIMÁRIO

Projeto inicial

11 Projeto apensado n"· 4.819·98

III - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
- emendas apresentadas na Comissão (48)

termo de recebimento de emendas - 1998
emenda apresentada na Comissão
termo de recebimento de emendas - 1999
parecer oferecido pelo Relator
substitutivo oferecido pelo Relator
emendas ao substitutivo (8)
termo d~ recebimento de emendas ao substitutivo
parecer as emendas apresentadas ao SI.' titutivo
parecer reformulado
2° substitutivo oferecido pelo Relator
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão
voto elll separado

o CO;l;GRESSO SACIONAL decreta:

• . , An. I" Os ~tados e o Distrito Fedeml tixm.io o vnlor dos emolumentos relativos aos tuas
pratlcooos pelos respecuvos serviços notnriais e de registro. observadas us nonn3S desta Lei,

· Pm&!"t'o único. O valor th.ndo p:lTil os emolumentos devera corresponder ao efetivo custo
e a adequooa e sufiCiente remuneração dos serviÇ05 prestados.

An. 2\1 P~ra n tiuçlio do valor dos emolumentos. os E,."irndos e o Distrito Federal levnrão

~:n~~~~'a~~~~ :1~u~I~~~~~g~~a\urc.za publica l: u t::uüler :mcm.l tios ~erv\ços nolllTlilb e de regl':>tro.

I • os \,tdores dos emolumemn~ clmslaràu de l:lbehl':> c "lerdo expressos em moeda CflITeme
JoPais:

11 • 1)!1 i1t~~ c()m~ns <lOS "tlrios llpaS dI! "lC,,"'I's'OS nol~lrulls c de registro sema remuncmdlh
por emolumentos espeCIficas. lixado!> p:tr.1 cat.ia ~specie: de: ;l1t>:

11I - os atm; c:specificns d~ c'lda serviçu se:r:ío dlsslllcadu'i em:

~. .\} atos, relativos a silUa~'{)es juridicas sem cOnlelido financeiro, cujos emolumento~

:lIender.lo as peculmrldades !>llCin,c:collllmicôls de cadu região:

_ bJ atos relatl\'~)s ~ ~lIU:lliôCS .1uridica'í com c(lnte:udtl fll1am:elrll. cUJos emolumenlcs serão
Iludas medlame :1 ubser"nn.:w de: I.uxus que eslabeleC;:JnI \;llores mmmlU!> ~ m:ixlmos. nas qU<lI!>
enquôldmr-se-u n "olor cnnst:tntc uo uncumentu tlpreSenluul1 illlS SC'r\'It;tlS notanais e de reglslro.

Parâgrofo tíníco. Nos C:lSOS em que. por força de lei. devam ser uEilizados vaiare!>
decorrentes de avaliação judicial ou fiJCul. estes senlo os valores considerados para os fins do disposto na
alinen "bOl do inciso 111 deste ani,O.

An. 3' É vedodo:

, 1_ e5~Dbelec~r. ~omo base de cálculo de emolumentos. d valor dos inlÓveis cujn
Ir.utJmlss50 de dommlo seja objeto de atM e contrato!> npresentados aos serviços notariais e de registro:

,l~ • tixílr emolumenlOli em percentual mddeme ~ohre {1 vutor un neg{)cio Juridico oblttt\ do~
~er\'lço!t 110InnUllt e de registro:

III ,. cobror da!' panes ínteressadas quaisquer outms quantias ml0 expressamente prevista!\.
na$ ul.belas de emülumento:t,:

· IV _cobr.u c01olu01em.os em decemiOClll d:l pratica de ;;1.10 de- retítícaç:io ou que te\,e de :«!r
retelto nu reno\'ndn em r.lz;1o de erro Imputavel aoS respecllvo!\. sen:IC;us nolanais e de registro:

\'.- instilUir lalta. cnntribuíçilo. :tcrc:scimo Oll pcrcenlUal subre os emolumentos. mesmo 4ue
i1 respectiva receita sI: de!\.une aos Est3clos. :lO Distrito Federoll. a órgãu!i de pre\'idêncla ou n entidadc:s fJe
c1nsse.

· An.41.' As tnbelas de e~olumento!' ser.1o publicadas nos óri:àos aliciais das respecU\'a~
umdada:,s da iedernção. Cílbc:ndO!lS ó1utoridades competentes detennínar ti tiscaliznç50 do seu comprimento
e sua :lhxação obngauírí:l em local visível em cada sen'lço n()(arial e de registro.

An. S!! Quando for o ca~o. u volor dos erlOlumentos podem sofrer reajuste anual.
public:lndo-se as respectivali tabel:l5 no último día utiJ do:mo anleríor. .

An. 6~ Os notários e os reg;!ltmdores darão recibo dos emolumentos percebidos. sem
prejuízo da indicação delinitiva e obrigl1tõeia dWí rcspechvO!i valores oi margem do documento entregue <10
interessooo. em confonnidade com 11. tabela vigente ao tempo da prática do ato.

An.71 O deSt:umprimento. pelos notários e re!!istrodore'í. do disposto na presente Lei.
sujc:it:i-los.á às pen:lIid:uJes prevístM na Lei nl! 8.935. de 18 de novembro de 1994. sem prejuizo da
aplicaçào de outros sançõcs leguis.

An. 8~ Os Esrado" e o Dhnrito Federal tJeverão proceder à revisio du, t:1belll.s de
emolument~ atualmente em vilor. a fim de adaplá-Ias ao dísposto nestn Lei. no prazo de certeo e..oitenta
dias cnnl3do da data de !Cuu \'i(!COCltl. . .

Panigr;uo unico. Até a publicação das novas tnbelas de emolumentos. revistas c adaptl1das
conforme eslabekce elite nnigo. O!.l atos praticadOS pelos ~rviços noumais e de registro continuaria a ser
remunerndos na fonnn da legislação em vigor n05 Estados e no Distrito Federal. observadas. desde logo.
as \'cuações esmbelecidas no ano 3\! desta Lei.

An. ty! Esta Ld entro em vigor na data de SUI1 public3Çào.

Bmllia.

I.E(;IS[.\(:,\O (:ITADA .\);EXADA PEU
COORDE:-iACÃO DE ESTliDOS LEG[SLAT1VOS - ('eDl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
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Excelentissimo Senhor Presidente da Repóblica.

MENSAGEM N° 785 DE 28 DE JUNHO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N° 429 MJIC. CIVIL DE 23 DE
JU!IIHO DE 1998. DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E CHEFE DA

CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

de 1998.de junho

Temos n honra de submeter a elevada apreciação de Vossa E.'tcelência o
anteprojeto de lei em anexo. que ··Regulnrnema o § 2~ do art. 236 da Constituiçüo Federal. mediante
o estabelecimento de normas gernis para a tixaçao de emolumentos reltltÍvos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro. e dá outros providências",

Art. 20
- (VETADO)

Art. 30 - Notário. ou tabe\ii'~. e oficial de registro. ou registrador.
são profissionais do direho. c' ,ados de fé pública. a quem é delegado
o exercício da atividade notu ai e de registro.

Art. 40
- Os serviços notariais e de registro serão prestados. de

modo eficiente e adequado. em dias e horários estabelecidos pelo
juízo competente. atendidas as peculiaridades locais. em local de fácil
acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de
livros e documentos.

§ 1° - O serviço de registro civil das pessoas naturais será
prestado. também. nos sábados. domingos e feriados pelo sistema de
plantão.

§ 20
- O atendimento ao público será. no minimo. de seis horas

diárias.

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do anigo 61 da Constituição Federal~ submeto li elevada deliberação de

VOlsas Excelências~ acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da

Justiça e Chefe da Casa Civil da Presidencia da República. o texto do projeto de lei que

"Regulamenta o § 2l:! do art. 236 da Constituição Federal. mediante o estabelecimento de normas

gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de

registro. e dá outras provídências"

SUBSEÇÃO 11I
Das Leis

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado
Federal ou do Congresso Nacional. ao Presidente da República. ao
Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores; ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ lO - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas:
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e
orçamentária. serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios:

c) servidores públicos da Cnião e Territórios. seu regime juridico.
provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria:

* ,l/illl'" 'O, ",omr"úl1l,--iilldllli.'rdd I:mt'l1dill 1II1.\llItll'If/f11l1 J/, 1\ dl' fi." o: 11)/)."'.

d) organização do \1inistério Público e da Defensoria Pública da
União. bem como normas gerais para a organização do \iinistério
Público e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios:

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública:

f) militares das Forças Armadas. seu regime juridico. provimento
de cargos. promoções. estabilidade. remuneração. reforma e
transferência para a reserva.

* Aline" "I" lt( Tc\t'ula "da /;'m""t/a ( -fII1.\ltrtlcltmui li. /.\ de fl5 O: /1)').\' •

§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à

Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no mínimo. um
por cento do eleitorado nacional. distribuido pelo menos por cinco
Estados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado. por delegação do Poder Público.

§ 10 - Lei regulará as atividades. disciplinará a responsabilidade
civil e criminal dos notários. dos oficiais de registro e de seus
prepostos. e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

* Rt!g.lIluml!nwJopl!/t,I.f!1 númemH.93.5. dI! IH 1I [1)f),J •

§ 20
- Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro.

2. O anteprojeto ora submetido li npreciação de Vossa Excelência objetiva instituir
diretriz normntíva ónica e uniforme. há muito reclamada pelo ordenamento. que deverá ser
observada por todos os Estados e pelo Distrito Federal. a cnda oportunidade em que. no exercício da
competencia legislativa concorrente a eles outorgada pela C1Jnstítuiçào. editarem tabelas de fixação
dos emolumentos passíveis de cobrança pelos respectivos serviços notariais e de registro.

3. Com o propósito de atender a t:sse llbjctivo. I.! observada a amplitude de
situações jurídicas ttue são objeto de atos nmariais c de registro. ;jlgumas de fundamental
importância parn a vida do cidadão. ao ponto dt: constarem do elenco dos direitos c garnntias
eonstituciontlis. como as relativas ao nascimento e ao óbito. ttue intimamente !;ie relacionam com a
ddadania e seu exercicio. e :is quais somam-se outras de il!Wll relevo. a exemplo das que projetam
direitos de natureza personalíssima. como a tiliação. a emancipação. ü estado civil e outras. o
anteprojeto buscou traduzir. em dimensão de substrato Clico 4ue lhe inspira a concepção. a aguda
preocupação de garantir. em prol de todos os ~cguimentos 5(1l:lai'i, <1 salvaguarda dos meios clicazes
de obtençuo dos documentos que matenalinun tais sltuaç:i.lt.:s

LEI N° 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

REGCLAMEJ'TA O ART. 236 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. DISPONDO
SOBRE SERVIÇOS :-SOTARIAIS E DE
REGISTRO.

TÍTULO I
Dos Serviços Notariais e de Registros

CAPÍTULO I
Natureza e Fins

4. Neste contexto. como irrecusável pressuposto para o amadurecimento do alcance
e do conteódo das normas por ele ditildas. o anteprojeto cuidou de ater-se ao correto significado da
natureza jurídica da atividade que envolve os canórios. conforme a compreende o Supremo
Tribunal Federal. no sentido de que os titulares dtlS serventias de notas e registros .•...são típicos
servidores públicos..... (Adin n!! 1.:!98l. de que ·'..,a ntívidade notarial e registral sujeita-se a um
regime de direito póblico (Adin n!! 1.378). e. também. de que ··...não é de clientela a relação entre
o serventuário e o particular (RE n~ 178.236).

5. hmallllent~. em \ Iflude d" ~ ..l.:\)Pll d., ;lRt~pm.lt:h'. t.' ;111te a e:.l.::t:."lCZ doutrín:iria
(WrtlReme .1 nmten:l. ,lia e1i.1bOfild'l rh\rre~· ...e pllr pnnclpiu.. 'ILI!: tlll11;.1n:ll11 \1;.\ jurispntdéncín dn
Suprema C..lne. l.:tllll de:-.taque p~r;J ;Iquel~:-. r'lrm:IJos no ..enuuo de l..{L1e Il~ ~1Il{)llImentos t~m nalurL:z:t
\undil::\ dt: t:I'\OI. c de que. ~m dCL'"rrcnel;t, :1 ti\:u,;Jo do.. rL'..peetl\lh \.lluró dL·\t:r:t dngir-..e. (;I,m
l"Uzoll\d \~rau de pwptln:lOnahdad~..1.1 elctl\(1 CUlohl tlOlo "'1!f\ 11.'0.. prc"I'lun...

11 'e..w(I!lea. ~1JI l1;lmlt101.1 L'\ll11 prt.'l"..:dentc., d,l ~lIpremn Tnoun.11 FederaltAJm n~

1.53C1.~1. \, :lllleproJeltl exprc!'>:.a01ente pr'llbe que ..c: C"I.lbelcl.\l. L',1[110 h..he de e:lkulu d" ..
cmolumemo... il \nl(lr dolo ímÓ\Cl .. cuht tran.,mb!>:h) de dommio ..e.1:1 ohJeh' de mns e contrato..
.tpreloentJdd~ .111!. :'Ien I..;"" nllt:trIJI.. ~ UC rel,:I'llm.

Art. 10 - Serviços notariais e de registro são os de organização
técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade.
autenti~dade, sesurl!ny'ae efi.c~cia dos atos juríd!~~

-; \0 rn~!'>OlO '1cnud\\. ,I ;lI1h:pn\lcIlll1:10 d~'oCUl'tlll·"C ell1 COIbIr, JI! IOnllJ.,; .;'~~:-'''la,.1

cubmnl:J Je e1llolumento!> eJlcuhuJo"l em inúló,''1 pert:entui\l!'> Jl1t.:ldeme.. ~obrt' u \alor do negócin
Illndu;(l que: Jl::lMI tl:nha lk "lcr ;lprc~t.'ntaJ() .111'1 <'l!f\l;,'o'o 11l11;trl:lh t.' de re!.!l<"rll. nem t:'imitl·...~ de
c:.mhelecer. em 01\ ~~ de nnml:l~ gel:u....1 onflgattlrll..'dade de (1<0 bradu:. t: il Dístrlh' Feder:ll. n"
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Ilponumdru..le da m"llIlIlç:IO J~t. r~:-.pectl\u" Iabela.. Je emolulllcnh'", f'lurcm·no mediante'l adoçào
de faixn~ esco.lonadali> de '"3Iort:... fmancelro.". cnntem.iu hmit~ ... mminm.. c mn.'lmrl~. nas quab
proceder·se-:j an ~ntluadrJmc:nH'tio \.lll.Jr I..'llnstantr: úo Jucumernu llbJcw dm. "CI"\'IÇOS. com vhaa ã
:1purnçào lhmantanlC .ue1:icJ().~I_titulnúc:.elllOlumc:mm,

rEMENDA N~ ~

l.= t,t{9R::J

JUSTIFICATIVA

I

I

-TIf]U-PSB PE .1.....1.1..-'

[l.:::~tl_tl~·1

D!·se ao parágrafo único do 3rt. 1° esta redaçfto:

Ar!. 1° ..
Parágrafo único. O valor fixado para os emolumenro.

corresponderá à adequada remuneraçfto dos atos praticados.

o texto que esta emendapropõe é simples e abrangente: "adequada
remuneração". Engloba todos os supérfIuos adjetivos constantes do projeto,
sem engessar as tabelas. Permite. outrossim. que possam ser implantados os
serviços de informática.

Ademais. aperfeiçoa a técnica legislativa pois a remuneraçio deve
ser "'Iuela relativa aos atos praticados. pois esses atos é que semo objeto das
Tabelas a serem elaboradas

F 11~·I·i:i
Dlll

ICCIIIaIIt Constituição e .1)1st.iça e de Redação
fi1_ NILSON GIBSON

~
CI.O\'lS llE IIARROS CARV.\I.IIO
\lIl1l"'Tlltk E...f:ulll Chch: lIól CI':! Ci\ il

d.l Prc<,ld':nciil d;! R...pubIiC:l

RC~pL'ltp ...1Il1cnh.·.

Senhor Primeiro Secretmo.

9, S.iu cMa:.. Senhor Pcóldcnlc.:I" r:l/ll\.'''ljtlC n,,,, n:L'lIl11cnd.tnl~Ir;liL'r ac~m~"Jd\.·r:Il.·{tll
Je VIl\!'oól [:,\CcJ~m"I'1 tI iIItcxo :lIl1eprolr:ltl dc LCI. ~Iue. "C ;Ipw\adu /tIl". ":Cn:unCllh: irú traduzir
'\I~mfll.'all\" t:nnqUl't:1 "ucwl. n:n:l:td:llllcdi:tnle .flhhl dl",,'tphnal11\.'l1Io dc :1!1\lliJJ,,' Il11prcM.·lnúi\~1 OI
'll,,'led;ldt.'. ,,'om PI'''III\ 'h n:I1C\t1" n<l qu.i1id:ldc de \ Id<l d.l:. c:b....I:.. men,I-. lin nrcl.'il1:l:>. lahl lluc: se
hamltlnlz:Il.'UlII'" dITt.'lrizc" c ll(1p:II\\l'o dll rJ'(1~r:lIl1;\ tiL' ,:!11\,:mu,

Brasilia. 29 de junho de 1998.

8. 'Por outm laJo. nüo oh idanúu a c:o..l...tém:ii.\ lh: ..ttui.lçbt..:!\ Juriuica... cuja natureza
I.."nrece. em nbsoiull'. de comelldo ImanL:Clrtl. () ul1IcproJl:m Jl"Plll! t..Iut.' O" enllllumcntm peninemc!'> a
lai!'> ca..o!- dc\'cr:in atender a... pCl'Uhruld:ldt'" ..ul:i{l·l.'L·llOllllliL'a~ tiL' (:au:1 regl:h1. preceilU que tem n
magnitude /le MIHllizar. p:lr.1 (1'0 E"I.ltilh l' li Di:-.tnl\l Feder:ll• .t pn...~ihiliJalk· da in~tiluili:itl de
rt:dulnn:, na:. fabeln~ ptlr eh::'l l.'lÍllml.I:'l. que dc\cr;ln Ilpr:r;lr eUI ht:nL'IIl."I~1 de comunldade~ e dc rc:gi(~..
...tlIl1IllCOIlrptlth:ratILIl,lIi\O.

.vison" ~74 -SCPAR.<CCi\il

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Reguhlmenta o § 2!l do ano 236 da Constituiçlo Federal.

mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos 101 atos

praticados pelos serviços notariais e de registro. e dá. outras pro 'idências",

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pnmet~o Secretario da Câmara dos Deputados
BIl••SILlA-Df

1íiilíiTIf1[/-\PSB PE~.

[lllllllllllll
[l_

CEMEN~;;;J
Q8IltIlIl=----

11111
\ _ NILSON GIBSON

Icom:s:a t( Constituição e .Tustiça e de Redação

[l~

[l_

rEMEND; N~~
~l.==-==O~-=l/iiiHiiii?::J

Q8IltIlIl =---l\'t'o~"""~"'·_-5l·:1
[1_11: .:.\

Dê-se ao caput do art. 10 esta redação:

~IILSON GIBSON

ItoIISIIlt Constituição I! .Tustiça e de Redaçio

Art. 10 Esta Lei estabelece as normas gerais,
previstas no § 20 do art. 236 da. Constituição Federal, a serem
observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal para a fixação 'do
valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos
serviços notariais e de registro.

\ Dê·se ao caput do art. 2° esta redaçfto:

Ar!. 2' Para a fixação do valor dos emolumentos, os Est.dos
e o Distrito Federal levarão em conta, entre outros fatores, o caráter privado da
delegação, a natureza públi~ e o alcance social dos serviços notariais e de
registro, atendidas ainda as seguintes regras:

JUSTIFICATIVA

Emenda redacional que visa ajustar o projeto às
normas da Lei Complementar n"95/98, que disciplinou como devem
senlaborados os textos legais.

JUSTIFICATIVA

7

AS5lIiI j )

,; I,. Iqj
MIoI



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59539

.- a.'"'&''CUM r-aW ---I
, [''/ /911 I

JUSTIFICATIVA

Esta nova redação aperfeiçoa a técnica legislativa do
dispositivo, tomando-o mais claro e compreensível.

'''111 TIF~r.'~,I PSB PE~

~'nmltllllll

l..::=4653 / Yl g:::.
ItlIllIlIll: 'Constitu1ção li .lustiç•• de Iladaçio

IODIIIIOI ::ILSO:I GIBSON ..

I I MIlI1VIItI
II.-xarra

111l1lll It

lí/l" /li

o inciso I do~ do art. 2" fica com a seguinte

'11_111:CIIIS1lIIIIIA ,
CIIlIII1IUIIII

!
'. I i. /,' . I

Suprima-se o inciso I do ano 3"

JUSTIFICATIVA

rEMENDA NgJ
l.= 1)6 i!Jf =-- i

l1IIIImICIO "';;;~"'õ!::Z:!!!'!!"!!!!P"'--

11IlDl1t1ll1l~

L.=::: 4653 /~ ::=.

Eate dispositivo é inteiramente supérfluo, visto já estar a. matéria inteiramente
dilciplinada no art. ;r. inciso mdo gpm.lctra "b".

ICCCIIII" Constituição e .'JUstiça e de Redação

1- NILSON GIBSON iíiiíi

Permitindo-se que cada Estado elabore sua nova
Tabela, obedec$ndo os modelos já tradicionais, estaremOS inclusive
colaborando para que a necessária adaptação, de que trata o art. 8" do
projeto, possa ser maís rapídamente implantada,

Alguns Estados da Federação têm suas Tabelas' dC
Emolumentos expIessas em moeda corrente, enquanto outros
preferem fixar um percentual sobre o valor do negócio jurldico
celebrado. Já que este projeto pretende fixar normas gerais, a setem
observãilás em todo o território nacional, nada impede que se preserve
a vontade do legislador local e sejam observadas as tradições.

Note-se que, qualquer quê seja a modalidade a ser
adotada pelos Estados, sempre haverá a ampla publicidade da
Tabela, sua afixação em local visível, além de existir a severa
fiscalização do poder Judiciário para que ela seja rigorosamente

cumprida.

nova Iedação:
I _ os valores dos elflol"IfItmtos consttll'4o de

Tabelas, podmdo ser exprltSSlls elfl IIfIllt1Úl corrente 011 pttrCItntllal
incidente sobre o valor dD nlt8licio jlll'ÚUco objeto dos sttrlliços
notariais e de registro ou de avaliaçilo judicial 011 flScaI. se houver. " I

JUSTIFICATIVA .

/
/

/ '/ ~-

~", I..
NILSON GIBSON

Suprima-se o inciso ndo lUt. 3"

1-1t 'constituiçio e ;/ustiça • de Iladaçáo

JUSTIFICATIVA

. Esta~dB é decorrência de urna outra, de minhaau~ que dá
nova redaçio ao inciso I do~ do lUt. 2", permitindo que as Tabelas sejam
expressas em moeda corrente ou em percentual incidente sobre ri' VàIor do
negócio jurldíco objeto dos serviços tiótariais e de regÍstro. . ',JOl'nlC

"~. I
'1- NILSON GIBSON ,-

'I 1IIIIt_
Dê-se ao art. 2", inciso III do l:lijIlll, letra "bIt, a

seguinte nova redação:

,1-1t 'constltuiçio ti ,lustiç" • d. Iladaçio

Art. 2" ..
III - ..
a) .
b) atos relativos a situações jurldicas com conteúdo

finan~eiro, cujos emolumentos serão fixados mediante a observação
de farxas que estaQeleçam valores máximos e mínimos, em função do
valor do titulo apresentado aos serviços notariais e de registro.

/f"/i'5N"
•
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(i'_1E
=.--~..:.~--~[1'[1__

\[_I[ ·con.t1tu1;io .. Ju.U;•• da Rada;ãa

I llIIla -. NILSON GIBSON

, I
,.1111 Ilf'r.'IIJ""'1psa PI!:I~

t IIIIim1IIIII
[I*DIDI

I-I[ ·ccn.t!tu1;io ...1u.I:1;•• ele Rada;ão

I . -ltIUII NILSOU GIBS01!

Dê-se ao art. S9 esta redação:

Dê-se ao inciso V do art. 3° e!lta redaçil.o:

Art. 3° ,
V - instituir taxa, contribuiçil.o, acréscimo ou percentual ,

vinculados ao valor dos emolumentos ou dos atos praticados, mesmo 'I
que a respectiva receita se destine ao Poder Legislativo, Executivo ou .
Judiciário dos Estados ou do Distrito Federal, bem como a órgl!os de
previdência ou a entidades de classe.

Art. 59... Quando for o caso, o valor dos emolu

mento!! sofrerá reajuste anual, publicando-se aS respectina.:.i To!

belas até o último dia útil do ano anterior.

JUSTIFICATIVA

Emenda que aperfeiçoa a técnica legislativa do. ~roj.to.

JUSTIFICATIVA

É preciso deixar bem claro que a vedaçil.o, prevista neste
artigo, tanto se refere aos emolumentos, propriamente ditos, quanto
ao valor dos atos praticados. Outrossim, que ela atingirá qüalqucr'dos
Poderes contitufdos dos Estados ou do Distrito Federal.

J)"/IJM

.1

[1
[1-

[~HEND~;;J

lUaI!llII ------,

ICOIISII J[ Const:ituição e lTustiça e de Radac;io

1_ NILSON GIBSON ... .~ ·1
'MllIlI~r!'" :JPSB PE~

C
IUmItWa ,

4653 (yj g=.
ICOIIIUII( 'Conat:itu1çào • ,Tuatiça • d. Radaçâo

1- -. ··iIT,59tj GIBSO~r

IncJ.ua-se o seguinte. parágrafo único ao art. 39:
Substitua-se, no caput do 3rt. 8°, a expressão "No prazo de cento e

.oi1cn1a..di.as" pela seguinte "no prazo de um ano"

Art. 39 •••••••••••••••••••••••••••••

ParÁgra=o único. Somente a lei federal t)oderi

conceder gratuidade ou dir.11nulção de valor dos emoiumentos.
mSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Para evitar divergência entre as diferentes un1c!ades da Fe

deraçio, torna-se necessário que esta lei, estabelecendo normas gerai

a serem obedecidas quailêo da elaboração das Tabelas de Emolumentos ~e

los Estaàos e pelo Distrito federal, declare de forma ostensiva que

qualquer gratuidade ou diminuição de valor somente possui ser -concedl<!

por lei federal.

Este emenda é importante para que a própria lei poua ser
implementada.

Há Estadtlfem que as Tabelas são oriundas de Provimentoa do
Poder Judiciário, mais especificamente, das Corregedorias de Justiça. Já em
outros, depende de uma lei, a ser elaborada pela Assembléia Legislativa. No
Distrito Federal, há necessidade de uma lei federal sobre o tema.

As futuras Tabelas somente sctio elaboradas no próximo anó em
que.-sabídamente, as Casas Legislativas tardaria a realizar o exame da matéria
pois ocorre, sempre, uma substancial mudança devido ao resultado das umas.! Até que as Comissões Permanentes se instalem e os novos parlamentarea se

, ajustem ao funcionamento das Assembléias, decorrerá um pcriodo que pode
'I ultrapassar os seis meses, previstos neste arL 8" do projeto. Assim, a prud!ncia

, '., manda que se dê um prazo maior para essa futura elaboração, sem prejuízo de
I I que, conforme as condições locais, as novas Tabelas poderão estar em vigência

/ / ' até mesmo, antes dos prazos cogitados.

~ li.}
I ~// / r- ~ ~I====:::::;::r;~/;;:=/~~'~/::f:"==;~1
~<*/~~ 1:1-_'_l/-=;;;.=-I<._,; (_=_~__.!!!!!:-!!!!~!_'_',_,_,,<_'.....::ti(.:::L.1
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[

EMENDA Ng~

L_=_==j~L~'!~!J~f=.J
;::: 11MIlIItlCIl---""'--

11IlIDO TIf ~ r ~1IjM, 
PTBSP~

CllllllMlll
C1.vJt\1IIl

I..I[ Conat1tuiçio e .Tustiça e de Redação
1llI.

I.... Nelson Marquezelli
,

PSB

Cl~

tl_

~ILSON GIBSON

cca.UE Constituição e .Tustiça e de Redação

( Autor: Poder Executivo)

Suprima-se, no parágrafo único do art. 8', a seguinte expreSSio:
"revistas e adaptadas confoonc estabelece este aIDfQ 11

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao inciso I do J:Jlj2Ilt do art. 2° esta redação:

Art. 2° .
I - os valores dos emolumentos constarllo de

tabelas; "

Emenda redacional para evitar que a lei tenha ':~xpressões
repetitivas. O ldlllJlt desse art. 8' já diz que "Os Estados e o Distrito Federal
deverão proceder à rerisãa das tabelas de emolumentos atualmente em vigor, a
fim de adap!ádas ao disposto nesta lei..."

I

I-ri I

JUSTIFICATIVA

Os Estados possuem suas ·tabelas, geralmente
divididas em faixas relacionadas com o valor do documento ou do
negócio jurídico celebrado, sendo que existem diferentes faixas. Se
f!l.rJ!..dot!\C!.o, como pretende o projeto, que os valores sejam expressos
em moeda corrente, isto trará um grande transtorno, fazendo com que
ou estas faixas sejam minudentemente descritas (e com isto-·ss' tã66làs
serilo quilométricas) ou que os valores acabarão sendo ajustados pelo
alto das faixas ( o que prejudicará o usuário).

As Tabelas terão de ser adaptadas às normas da
projetada lei. Assim, nada mais conveniente que se faça essa
adaptação dentro da realidade atual, respeitando a modalidade adotada
por cada Tribunal ou Assembléia: o valor a ser pago constará
obrigatoriamente de Tabela, podendo ser expresso em moeda corrente
ou em percentual sobre o valor do título OU do negócio jurídico
celebrado.

-NELSQN MàRQyaZELLI

D~-se ao parágrafo único do art. 10 esta radaçSo:

Art. 10
.

Parágrafo único. O valor fixado para os
emolumentos considerará, além do efetivo custo dos serviços
prestados, a responsabilidade civil dos notários e registradores
e a adequada remuneração do ato a serpraticado.

[

EMENDA Ng~

L_=_=~1~5~/9~f=.J
r: 11= -1-,.._.........--_""1-.

1

'

11_
I

JUSTIFICATlVA

Esta emenda, além de aperfeiçoar a técnica
legislativa do dispositivo, inclui a responsabilidade civil dos
notários e registradores dentre os fatores a ~:;~117._,
cp@jdfJrados quando da fixação do valor dos emolumentos.
Essa responsabilidade existe, a teor da Lei na 8.935194. ~Jiê:1ÍIJ
ser considerada.

/r I/J 11/
MIA

--
Dê-se ao inciso 11 do r.aput do art.' ~:esta

redaçlO: ° 'é" .: ',::.,',';:;2", ,~ 3ionàl1oqml
',ene: .,', _-:;:':Arl2" ;;......: ..~:.;~.:;.;;:- .. ,~ ,,.::Hos saiam

- " 11' - os atos comuns àIS Wlfas
especialidades notariais e de registros serao remunerados 'por
emolumentos especlflcos, fixados para cada espécie de ato.

JUSTIFICATIVA

Esta llITI8I1da corrige imperfelçio t6cnica. já que
as diferentes atividades desenvolvidas pelos serviços notariais
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JUSTIFICATIVA

c: E:MENOA N~J
11191

realizado ou, quando for o caso, ao estabelecido na avaliação
judicial ou fiscal.

Esta emenda é moralizadora na medida em que
di!i!l!rniin~ que os emolumentos serão cobrados em função do
val~r atribuldo ao negócio jurídico. A cobrança deve,
efetIvamente; corresponder ao que foi celebrado entre as
partes. Desse modo, o notário e o registrador atuarão como
fiscais do Poder Público, evitando a sonegação.

_ NELSON MARQUEZELLI

I
I.
I

!-I[ Constituição e .Tustiçs e d. Redação

••

1)/10 ('li
Ml.l

1IIlII.IIII!lIXU

Dê-se à allnea Ub" do inciso 111 dO..cállüfi:lo ãit.
20esta redação: - l :~ lO.o ~,,". ~.:.-

Art. 20 ..
111- .
b) atos relativos a situações jurídicas de

conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão fixados em
tabelas, mediante a observância de faixas até determinada
importância do valor, que estabeleçam os valores mlnimos,
mais a aplicação de percentual sobre a-importância excedente,
limitado esse a dois por cento, nas quais enquadrar-se-ã o
valor constante do documento apresentado aos serviços
notariais e de registros.

e de registro , descritas na Lei na 8935/94, constituem
especialidades.

comia IE' Const1tuiçio e .Tustiça e de Redação
/0111I~ NELSON MAllQUEZELLI

JUSTIFICATIVA Dê-se ao inciso" do art. 30 esta redação:
Art. 30 ..
" - fixar emolumentos com base no valor

do negócio jurídico, objeto dos serviços notariais e de registros
~~ desacordo com o estabelecido na allnea b, inciso m, do art:

JUSTIFICATIVA

rEMENDA N~~

LL=:=-====~~n~/~9~ti;::--Jr- lUEltICJt ------

111llllTm'M
Cl_

, lI/llI1_ NELSON MARQUEZELLI

... I

!

Ill1lII T.. ,r;'a;-,I PTBSl'J~

Dê-se ao inciso I do art. 30 a seguinte redação:-:

Art:3° ..
I - estabelecer, como base de cálculo de

emolumentos, o valor dos imóveis cuja transmissão de domlnio
seja objeto de atos e contratos apresentados aos serviços
notariais e de registros, não equivalente ao ao negócio

Dê-se ao art. 5° esta redação:

Art. 5° .. Para o reajustamento dos
emolumentos, quando for o caso, será considerado o Indice
oficial da inflação apurada no último periodo sem reajuste'e O
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lanalE[ 1lIllIIm1I
[1_

Dê-se ao inciso V do art. 3· esta redação:

C"".Ut:u1çiD ti ,Tu.Uç•• d. Redação

A .presente emenda inclui a proibição de que eventual taxa,
contribuição, acréscimo ou percentual so!lrc os emolumentos possa vir a ser
destinado a qualquer órgão público, ai entendidos os Tribunais.

A proibição deve ser a mais ampla possivel, como esta Emenda

Andou bem o projeto ao proibir a exist8ncia'de~
que nada têm a ver com a prática do ato e que, pagos pelo usuário, se destinam
a custear, dentre ou)rOs exemplos, obras assistenciais ou aposentadorias de
serventuários. No Estado de São Paulo, diga.se, esses acréscimos chegam a
48% do valor inicial.

JUSTIFICATIVA

"An.3· .
V • instituir taxa, contribuição, acréscimo ou percentual so!lrc OI

emolumentos, ainda que a respectiva receita se destine aos Estados, ao Distrito
Federal ou a entidade de classe, bem como a órgãos pyp!jcos ou de
previdência."

propõe.

lllllllll

Illllll~r:;'~
Pl?BDF~

tlllllll1llllVl
tllllOlfIrAlII'I

..;::==----a'a

A presente emenda estabelece um parâmetro
pal'l! o eventual reajuste: o mesmo índice que for concedido,
em dissidio coletivo, aos funcionários dos serviços notariais e
de registro.

que o excedeu em razão de aumento salarial concedido aos
funcionários dos serviços notariais e de registros, determinado
em dissídio coletivo pela Justiça do Trabalho, publicando-se as
respectivas tabelas até o último dia útil do exercicio anterior.

JUSTIFICATIVA

1DT00JIllIItlCII

Acrescente-se ao inciso I do caput do art. 2· esta
expressão tinal:

ICOIfISlU( Constituit;ão e ,Tus'tiçZl e de Redação
~.1_11I JOFRAN FREJAT

Art. 2· - .
I , vedada a fixação em percentual

incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços
notariais e de registro. "

iliiii If ta I

ll~

IJ_

[ ltDIIIE 'ecnat1h1çlo ti 07Uat:1ç•• ~ ledaçlo
/1/'---. . I~.' .
,I. ' I

JUSTIFICATIVA

Emenda que busca deixar bem claro que as tabelas
não poderão fazer menção a esses percentuais. Outrossim, aperfeiçoa
a técOlca legislativa utilizada no projew, eis que ocom:rá a supressão
do incíso II do art. 3·, por desnecessário.

G

r EMENDA N52]

LL:===_=~j==1~/9~f=-r:: a..IFlrG .......

J ttmaflE Con.tituição e .7u&tiç& e de Redação

1_ JOFRAN FREJAT IKI.

[11IIII1IIRoI
[1_

,- TIilr_~
PPB DF t=:f!=.

Acrescente-se o seguinte dispositivo, numerado como In.
9", renumerando.:se oSubseqüente:

"Ar!. 9" - SIo revogados o ar!. 30, incillO VII; -e o arL 31.
inciso m, da Lei n· 8:935, de 18 de novembro de 1994."

':JUSTIFICATIVA

É1Iecessário que se faça a expressa menção aonlispolitivtJi..
da Lei n· 8.935/94 que reatam.revogados. . _.. ... _ _ . ..... . '
•.•...-------- \....:.:.,;;.:.tL.. :: --- - .

o art. 30, inciso VII; proclama:

suprima-se o inciso ndo art. 3·. I
JUSTIFICATIVA

°ESta Eménda é ~nciâ 'de outra proposiÇio que '
7

1
1 toi upn:sen~ inCOrpOrando o texto deste inciso ao disposto no ii

inciso I do caput do art. 2· deste projeto. .

\;=:===õiiU-~=1==I'I I"I/ú 1'1; , i '--;, f2i
~ I

" Ar!. 30.. - São deveres dos notários e dos oficiais de
regIStro:

VII - afixar em local visível, de tãcil leitura e :u:euo ao
público, as tabelas de emolumentos em vigor."

Por seu turno, o In. 31, ~~so m, estabelece:

" Ar!. 31. São infrações disciplinares que sujeitam OI

llOllirios e OI oficiais de regiltro às penalidades previstas nesta Lei:
m- a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos,

ainda que sob a alegação de urgência."
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Essas nonnas estão contempladas no Projeto de Lei em
questão, respectivamente, no art. 30, inciso lII, e no 3rt. 4", I

i=/f=IIO=/4;j=~~~~fY;=~:n=IL:""iiii_iiiii-========l1 I

Art. I· .
Parágrafo ünico. O valor fixado para os emolumentos devenI correspooder
ao efetivo çUJto e à adequada e suficiente remuneraç!o doa serviços
prestados, lllPlido o gnu de respoonbilidade de cada ato praticado pelo
detentor da iílIegação, na forma da legislação dos Estados e do DíJlriIO
Federal.

[EMENDA Ng]
JA 19!

ICOIUSIIK constituição e .Tustiçll. e de Redação
1Il.

IlI!IIIlIIO ROBERTO JEFFERSON
IMJmI llir: 'llJM. I

F1'B RJ~

JUSTIFICATIVA

O nolário e o registrador respondem pelos danos que eles e SC1IJ prepostos
causem' a terceiros. na prática de atos próprios da serventia, conforme
dispõe o ar!. 22 da Lei nO 8.935.

O grau de responsabilidade do notário e do registrador aumenta na razio
direta dos valores dos atos praticados, sendo essencial que esse risco seja
levado em conta na fixação dos emolumentos.

Substitua-se, na letra "a" do inciso III do~ do art.
2°, a expressão "sem conteúdo financeiro" pela seguinte "sem
contelido financeiro ou econllmico".

Ir Ilo!q~
L-__..:Il::lA=- ._-_./_o.

_MA

JUSTIFICATIVA

Esta emenda permite que 1lS tabelas passem a contemplar
atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo econômico.

[lammlll
tl-.ra

-_ AUGUSTO NARDES

CtllSUlIE Constituição e .Tustiça e de Redação

Suprimido o ar!. S' do projeto original, dê-se ao inciso I do art. 2' a seguinte
redação:

l_E ·C""aUlouiçli.o .. ,TuaUça .. de lledaçio-1_ ROBERTO JEFFERSON

tmII.IIIIIIflIlII

Substitua-se, na letra "b" do inciso m do~ do
art. 2° , a expressão "com conteúdo financeiro" peia seguinte "com
conteúdo financeiro on econômico". .

JUSTIFICATIVA

Art. 2· .

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e poderão ser
expressos em Unidade de Referência de Emolumentos (URE), cujo valor
em moeda corrente nacional sem fixado na forma definida pela lei dos
Estados e do Disbitn Federal.

Esta emenda permite que as tabelas passem a contemplar
atos relativos a situações jurídicas com contelido econômico..

JUSTIFICATIVA

Ir (10 1'1;
~'U

A proposta tem por objetivo deixar para o exame do legislador dos Estados
e do Disbito Federal a conveniência de fixar os emolumentos locais em
tmidade de referência, cujo valor bàsico em moeda nacional podem ser
alterado segundo os critérios estabelecidos na própria legislação.

1II1II_
D!-se ao panlgrnfo ünico do art. )' a seguinte redaç!o:

r UElEIR

, tl_
.~4653 Iy/ll-

I!IIlIIlIE Conatituição ••Tuatiça e d. bdação

1- AUGUSTO NARDES MIa

IIMlllmml
11_

llI1IIt IDU""r-PPB R8 .1-L..l...

A matéria é regulada dessa fonoa na maioria dos países de notariado do tipo
latino (Uruguai, por exemplo), bem como no Estado do Rio Grande do Sul,
peIa Lei n° 8.938, de 20.12.89, que desde então não leve necessidade de ser
alterada, abibuindo-se à Corregedoria-Geral da Justiça a fixação desse
valor, segundo os critérios estabelecidos na própria lei.

A!J tabelas serão afixadas nos serviços com seus valores em UREs e Reais,
permitindo afiscalização direta dos usuários na cobrnnça dos emolumentos
pelos notários e registradores.

I r IH> 11J
IlIA
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__ o ••• 0 ...._ I
. 30 /~t

Dê-se ao parágmfo único do art. 8° a seguinte redação:

1_ AUGUSTO NARDES -

'~ , 'i/-_ ....~

1-

1llllll1lllll
[ l.1IlWIIA

J,f /sf

!lIlII.IIIlFIllW

A=nte-se ao art. 2° um § 2°, com a seguinte redação, renumerado o
atual parágrafu único pam §I:

ItoIISUI DE Constituição 8 .Tustiça e de Redação
MIlIlI_ AVGUSTO NARDES

Art. 2° · ·..· · · ··..·· · .
§ 1° .
§ 2". Na fixaçio dos emolumentos, deverá ser atendido o principio da
proporcionalidade, de modo que a atos de valor mais elevado correspondam
emolumentos de maior valor.

Art. 8" ..
Parágmfo único. Até a publicação das novas tabelas de einolumentos,
revistas e adaptadas conforme estabelece este artigo, os atos praticados
pelos serviços notariais e de registro continuarão a ser remuneradoll na
forma da legislação em vigor nos Estados e no Distrito Fedeml. '

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATlVA

} I
O texto original do projeto prevê a aplicação imediata das vedações
estabelecidas no art. 3°.

No entanto, deve ser observado que as referidas vedações obrigaria os
Estados e o Distrito Federal a rever de maneira substancial a atual
legislação, sendo impossível a continuidade da aplícaçilo das' tÍlbei" hoje
em vigor na maioria dos Estados e 110 Distrito Federal, sem ,que hlÜa a
adaptação das mesmas aos princípios gerais estabelecidos na legis1ação
federal./

..-;r-/''j

Da mesma forma, isto possibilita que, naquelas causas ou serviços de
pequeno valor ecoDÔmico, se possa onerar menos os interessados, que são
geralmente os que tem menores possibilidades financeiras.

Os emolumentos notariais e de registro tem a mesma natureza da taxa
'judiciária, instituída para custeio do. serviço. forenses, e, como esta, dcYcm=também proporcionais ao valor da causa ou dos direitos a q~ se
referem, eis que, ao tutelar direitos com maior expressão econôlDlC8, o
desfrute dos serviços tem também maior significado econômico.

oa-.c ao inciro I do art. 3° a seguinte redação:

[

EMENDA N$/]

--=' 31 /9~' =-

ItoIlS5IG DE Constituicão e .1ustica e de Redação ..~ :.:-":::':'~ ..::.--"--- I
1_ ADYLSON MOTTA IA -'~J~

-c
'nmll:wl/~

ll_
4653/~ t111Ull1111t1

_ AUGUSTO NAIUlES

toIlSIIt IE Constitu:Lçio e \luatiça e d. ltedaçáo

Art. 3° . É vedado:

I - estabelecer emolumentos proporcionais aos valores constautes dos
documentos, quando estes não consubstanciem obrigações com conteúdo
financeiro.

Dê-se ao parágrafo único do art. 10 esta redação:

Art. 10
..

Parágrafo único. O valor fixado para os
emolumentos considerará, além do efetivo custo dos serviços
prestados, a responsabilidade civil dos notários e registradores
e a adequada remuneração do ato a ser praticado.

JUSTIFlCAIIVA

JUSTIFICATIVA

Esta emenda, além de aperfeiçoar a técnica
legislativa do dispositivo, inclui a responsabilidade civil dos
notários e registradores dentre os fatores a serem
c()f1§íderados quando da fixaçSo do valor dos emolumentos.
Essa responsabilidade existe, a teor da Lei nO 8.935/94, e deve
ser considerada.

Na redação proposta pelo projeto original, o dispositivo conflita com o
disposto na letra "b" do inciso mdo art. 2°.

Por outro lado, lUjucle dispositivo não coibe a distorção da utilizaçãO, como
base de cálculo de emolumentos, de valores apenas referidos nos atos ou
contratos, nos atos ou contratos, mas que não integram seu conteúdo
obrigacional.

I \' I'~ (9-1
11II

-
I' --
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[ EMENDA. NSI J
3 '1j9J'

1_ ADYLSON MOTTA lIllI

IaIIID li: ConstituiçÃO • ~1ustiça e de bcbu;ão

1_ ADYLSON MOTTA -

CUISIIlrlI;II~
1llllllllll1l [l_DE
ll_

IlIlIDOT~r!~,PPB :s~

Substitua-se, no inciso li do~ do 3rt. 2° , a expressão
"aos vários tipos de" por "às várias e..peeig1ifladQ de"

Suprima-se o inciso li do art. 3°

mSTIFICAçÃO

mSTIFICAçÃO

Esta vedação é repetitiva e desnecessária já que, a I
teor do art. 2°, inciso I, os valores dos emolumentos "serão expressos !
em moeda corrente" .. ._ 'C"I

Esta emenda busca aperfeiçoar a técnica legislativa
do projeto, já que os serviços notariais e de registro são prestados por
diferentes especialidades ( tabeliães de notas; tabeliães e oficiais de
contratos marítimos; tabeliães de protesto de titulos; oficiais de
registro de imóveis; ofiêiais de- registrO de titulos e documentos e
civis das pessoas jurídicas; oficiais de registro civil das pessoas
naturais e de interdições e tutelas; oficiais de registro da distribuição 
art.~O da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1.994).

iíllv /'iJ'- -==-------'

lllllllll J[[ 1 .mIlllIlI
Il.mtllJlll

[

EMENDA NQ J
-=- 35j9.f =-
~==~_~ffi_--....:.---;

--I
...Cf: constituição e .Tu8tiça e de Redação

MIl_
ENiVALDo RIllEIno

-..
"

Parágrafo único. O valor corresponderá à adequada
remtm~ pelos serviços prestados, <:oIIIiderada a
responsabilidade de quem os praticou.

JUSTIFICATNA

1tmI.III1lrnllII

'D!-se ao parágrafo wuÕo do art. 1°a seguinte redação:
Art. 1° ..

. . . Esta ~da apelfeiçoa a técnica legislativa do pnúeto ao
efim!nar a lmguagem condiCIOnal ( deverá corresponder) e à duplicidade de
sentidos ( adequada esuficiente). . "c. _ ~.c.

No mérito, suprime a menção ao efetivo l:UStO. que, se
~da, acabará por~vi~ as Tabelas .que devenIo ser elaboradai:O ijiJe é
~~, como~lo, como diferenciá-lo entre Capitais e cid8des
~ grande porte daquele CXlStente nos pequenos municipios e nos diJtritos7 E que
dizer '!<'.cUSlO de um OfIcio informatizado do que não conta çom esse a\'llllÇO
tecnologlco?

• ~ expressão "adequada remtmernção" será a COlTeta plllll que
os legISladores {0<:l\IS tenham pre=te todas essas situações e elaborem as
diferentes Tabelas, ~onsideradas as peculiaridades locais.
. . . . E~o, ainda, que seja contemplada a respoosabi\idad

cMI dos DOtliríos e registradon:s, decorrente da Lei nO 8935194.

... I
liiillíi-~I.l'PBRS.~

mSTIFICAçÃO

Suprima-se o inciso I do 3rt. 3°

[ EMENDA' NSI J
• 33 j9!

Esta vedação é repetitiva e desnecessária já que, pelo
art. 2°, inciso m, letra "b", os documentos apresentados deverão
indicar o valor do negócio jurídico ceIe' '"3do.

,f /1. /?f - --::)~,p-L;-&-:::~----.1' ,_ .

\ _ ADYLSON MOTrA

1_11: Constituição " .ruaUça li da IlAIdaçio
iiIi
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rEMENDA NIõlJ
l.=L=-==·~~6::1/~5f~=--r= tuaIIXII =------,

tllllU'll 111:

IMIIIO Tlfa]['-I. 1?PB P~--l.-LJ.,.

[llllllllllllll
[llOllFllUlWoC

flOJJlCEIIII!!~
[ll1llllSl1l

~653 I~ [lllUllMlII'II

llIJM

\ _MO EllIVALDO RIBEIRO

\ COIDSIIIE ConstituiçÃo e .1uatiça e de RedaçãoI
MIl_

llIIID ENIVALDO RIBEIRO

~. Constituição e ,Tustiça e da Redaçio

Da-se, no art. 2", a seguinte redação para o glIJIt e
pIIlllo inciso I: Suprima.se O inciso III do ano 3"

JUSTIFICATIVA

Esta nonna repete o que já escrito no art. 31. inciso m, da
Lei n' 8935i94, sendo. pois, desnecessária.

tl.a1E1llllllm1ll
CI_

,-

r-- 'IOJJlDElIIlIi

l.==: 4653 / ~I g~

Art. 2° - AD elaborarem as Tabelas, os Estados e
o Districo Federal considerado, entre Outros fatores, o
caniter privado da delegação, a oatureza pública e O

alcance social dos serviços prestados pelos serviços
nntariais e de registro, atendidas ainda as seguinces
regras:

I . cada especialidade dos serviços notariais e de
registro terá Anexo próprio

mSTIFICATIVA
Além de melhorar a técnica legislativa, esta emenda corrige

cvilh:nte inconstitucioualidade do projeto que deixou de considerar o texto do
ldIIIlIt do art. 236 da Constituiçilo Federal, que proclama: ·05 serviços uotariais c
de I'ellistro smIo exercidos em carlitcr privado, por delegação do poder público."

Outrossim, corrige uma indevida intromissio do Poder
Ceotral: a lei, que estamos e1abotando, deve conter apenas normas gerllÍS.Nilo
pode invadir competências estaduais. Assim, não pode impor que as tabelas
sejlllll expresas em moeda corrente pois há Estados em que, atualmente, sem
qualquer vício de forma ou de subst4ncia, sem eíva de incosntitueíonalidade, as
TabcIu são cxprcsasas em percentual. Pode a lei federal, isto sim, fixar limites
máximos e miDimos, bem como dctenninar que sejam elaboradas tàixas de
iDcid!ocia, como , alió, o projeto contempla. Deve também ser respeitada a
ndiçio das Tabelas que possuem uma pltrtl: inicíal, com nontl3S gmis c, plllll
eada especialidade, um Anexo próprio

Ieca.ICE Conati.tuição e .1uBtiça fi de Redação

1_ E1IIVALDO RIBEIRO-

Suprima-se o art. 4" do projeto

JUSTIFICATIVA

rEMENDA NIõlJ
l.=L_=_=~3~1Iiii9iiif! =--
;;;;; -----~

ClllllllllDA
[1-

Esta nollllll encontra-se melhor redigida na Lei n" 8935/94,
que regulamenta as atividades de notários e registradores que, em seu art. 30,
inciso VII. declara que as tabelas de emolumento em vigor deverão ser afixadas
em local visivvel, de fácil leitura e acesso ao público.

-
r EMENDA NIõl]
l.= LII)~~_

IMImO TlJlr,IIIJl':-I PJ'B PB~

mSTIFICATIVA

Suprima-se O inciso li do art. 3"

I~ rt Conat1tuição e .Justiça e da nedacSo

RUBEm. . _. .' -~ -. -~c· o~.:~ -:=: I
C ~ ll_ 11·_ ·I_·E- .. \

4653 /~ [J__ CIIaIlJl\Wo .•.,-----

O projeto já declara, em seu art. 2", inciso I do caput, quo U _ -

talJcIu seda expressas em 'moeda corrente. Assim, n!o tem o _ seatido Ic-. DE Constituiçio e .lustiça e da Redação
pmibiMe, em outro dispositivo, que 05 emolmnentos ~ 1iXlIdoI em' iíiíi
paccotuaI iDcldeotc sobre o valor do negócio jurídico, objeto doi I«\'ÍÇOI I !lUIIIIO RUIlEl~ I~EDII1A
__e de registto. . IDlIIJIIlfIlClf

i==,_=)/=:'=O=/=1",=======-iii_üiiiii/.iiiz-:"="="=6=c.=~=-=-r==\-=' ====:::;1 I "'""~~~.~.:.:" ,O"'u."'"

1_ IlNIVALOO RIBEI:'
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JUSTIFICAÇÃO

Parágrafo único. O valor fixado para os
emolumentos considerará, além do custo, a responsabilidade civil e a
adequada remuneraç§o do ato a ser praticado.

Além de aperfeiçoar a técnica legislativa do
parágrafo, esta émenda manda que seja considerada a
responsabilidade civil , a que estão sujeitos os notários e os
~&mmdores.

Ir II~ 196'
11M - - -s '

I JUSTIFICATIVA

I l Alguns Estados da. Federação. têm suas Tabelas de
;1, I Emolumentos expressas em moeda corrente, enquanto outros

preferem fixar um percentual sobre o valor do negócio jurídico

! I celebrado. Já que este projeto pretende fixar normas gerais, a serem
: observàdãs em todo o território nacional, nada impede que se preserve
1 a vontade do legislador local e sejam observadas as tradições. I

Note-se que, qualquer que sempre haverá a ampla
publicidade da Tabela, sua afixação em local visivel, além de existir a
severa riscalização do Poder Judiciário para que ela;. seja
rígoros';mente cumprida.

Permitindo-se que cada Estado elabore_S1W-Roxa.
Tabela, obedecendo os modelos já tradicionais, estarenioi1ilcliiSívc'
colaborando para que a necessária adaptação, de que trata-o.art.. do
projeto, possa ser mais rapidamente implantada.

- / -$-

[llllllJllll
ll",-

I_ RUBEM lmOINA

esta redação:
Art. 2' .
li . A tabela clasaificará os atos específicos de cada

serviço notarial e de regizlro em:
a) atos sem yalpr cujos emolumentos atenderia iI

peculiaridades de cada regiio;
b) atos cpm yalpr cujos emolumentos serIoi1'iDdos

em pere definidos em fimçIo do valor do título ou
do que for declarado no contrato, salvo quando, em virtude
de lei especial, devam ser considerados os valores fixados
em avaliação judicial ou fiscal.

Parágrafo único Nas hipóteses da alínea "b)" do
inciso m, a tabela poderá prever percentuais máximos e
minímos. 1f

- -/í/N 19.f
II1II

Dê-se ao caput do art. 2"esta redação:
Art. 2" - Para a flXllfão dos emo/U1MIItos. os

Estados e o Distrito Federal levarão em conta, entre outrosfatoN!S,
o caráter privado dos atividatks exercidos. a natureza pública e a
relevância social dos serviços PN!Stados, atendidos ainda as
seguintes regras:

É preciso que o texto deste caput esteja em harmonia
com o <lrt. 236 da Constituição Federal que declara: H Os serviços
nQtI:z-rjais .e de registro são exercidos em caráter privado. por
delegação do poderpúblico. H

JUSTIFICATIVA

Cada Estados possui suas tabelas, geralmente divididas em
faixas relacionadas com o valor do dociimento ou do negócio juridico
celebrado, sendo que existem diferentes faixas. Isto quando o documento ou o
negóci? juridico tem um valor expresso. Todavia, existem atos que nfo podem
ser assim expressos, como por exemplo, o reconhecimento de firmas. Seria um
absurdo pretender-se que o usuário pagasse para reconhecer uma finna tendo
em vista o valor do recibo, apenas para citar um exemplo. Esses atos sio
conaiderados como sendo "sem valor". E. devem ser fixados atendendo à
reali~ de cada regiio, valendo notar que o valor pago na Capital não deve,
nccessanamente, ser o mesmo do que for fixado para urna sede distrital· em
regiio bem pobre. '

Esta Emenda oferece aos Estados a oponunidade de adequar
e fixar suas tabelas tendo em vista a realidade social. :. :..:" ~ "'00'''_

l;"-/f1 NI'iJ' _._-~_. - I.~" = r:·::::==-':"=..::"
I .. - ..__ . "1

[

EHENDA NQJ

-= LjJ, /'jf =-

O inciso I do gqutt do art. 2" ficá .com a seguiÍlte
nova redaçio: .. ,

I . OI NÚlres dOI _111....:1 ctI"'" •
Tu.IM,~ sir' eipimi6 -.-.... ctmWIfMD"~-'"
hlciIkIrte IHre li NÚlr ú "ePC/tI JIII'it/ko lIb}«D ÚI uniçIt:I
lIIItlI1'ÜlÚ e ú regUtrD. H .

\lIIID K .eonlUtuiçio • Jult1ça • d. "daçio

1- RUBEM MEDINA -
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mSTIFICAÇÃO

T!XlII.IIIIFIIXIl

O art. 3°, emsel\~pçis(). I, passa a vigorar acrescido
da seguinte ,expressão final: ,(f /lue excedam as faixas estabdecidllS
no artigo a"terior. "

t.-a1E: Consti't:uiç.ão fi: ,iustiça e de Redaçio
MIl.

tIEJW80 RUBE:i MEOINA
IIll1lIO Tlil r. 'lIjM. -:

PFL ~~

JUSTIFICAÇÃO
É imprescindível a ressalva introduzida por esta

Emenda: existem despesas obrigatórias, como as citadas. que não
estão previstas na Tabela de Emolumentos e que oneram a prestação
do serviço. Dentre outras, pode-se citar a tarifa postal para os casos
de protesto ou' notificação extrajudicial; a tarifa bancária, cobrada
pea expedição do boleto, quando o usuário vaifazer o recolhimento;
as despesas de condução; os selos de fiscalização ou de
autenticidade, derivados de Provimentos da Corregedoria,' o valor da
C.P.MF. que é paga pelo titular do serviço de protesto, por,exemplo,
quando repassa ao credor o valor que lhe foi pago pelo devedor,

.sendo que, em várias unidades da Federação, esse valor é
obrigatoriamente recolhido a estabelecimento bancário.

_. Estas são algumas das despesas adicionais que, se
nao Jorem devidamente autorizadas. acabarão por inviabilizar os
serviços notariais e de registro.

Esta ressalva é extremamente necessária sob pena de
não ter sentido a vedação estabelecida.

- --

I ,- T'JQ'·Pl!L RJ ..LL..LI

[ 1l1lil11li"
[11UlWlll

lEmI.IIIII1ltaI

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

Art. - Os Estados e o Distrito Federal, na elaboração dIis
Tabelas, destinarão valor a ser repassado aos registadores civis das
pessoas naturais como compensação pelos atos gratuitos, por eles
praticados, relativos aos registros de nascimento e de óbito e
respectivas primeiras certidões, conforme estabelecido em ~ei fe4~.

l . íiíi_ RUBEM MEDINA '

IlIIIIIIIE 'canat1tu1çio e .Tu.t1ç•• da Re~çio

O art. 30, em seu inciso lI, passa a vigorar acrescido
da seguinte expressão final: " /lue excedam as faixas estabeIeeidRs nl)
artigo anterior. 11

rEMENDA NlõIJ
L:: :!r/ 9? =----

I~ IE Constituiçio e .Tustiça a da Redaçio I
1_ RUBEH MEDINA MIl. I p'!J.lW T~ ]~

lEmIJIIl1IIXII

mSTIFICAÇÃO

Esta ressalva é extremaménte necessárili sôlí' pena 'ali
não ter sentido a vedação estabelecida.

-~-r:~
lí/'''/~J' ~

L-_.... _"::." ~__~__._!-~!!!lIIi~ __'

§ 1°- O valor a ser repassado não poderá, em hipótese '
alguma, ser acrescido ao emolumento devido, nem suprido pelo
aporte de recurso por parte do Poder Público. .

§ 2° - O Poder Judiciário de cada Estado e do Distrito
Fcdetal-; por medida administrativa, disciplinará a sistemática de
repasse, para manter o equilíbrio entre o arrecadado e o utilizado para
essa compensação.

mSTIFICATIVA

_.lIInICII

Dê-se ao inciso mdo art. 3° esta redação:
Árt. 3"
m - cobrar das partes interessadas quaisquer

0IltTas quantias não expressamente pT'Wistas nas taiJelãS de
e1fIolll1lJéntos. salvo as relativaS a tarifas postais e ballcárla8,
pllblicaçõu obrigatórias, condução, selos apostos em doi:Jmumtos
expedidos. bem como quo/8quer qUDIJtios tis respo1l.Jabilli/atk t/I)
~o~~_oudepositadasno serviço. '

Como se sabe, esses serviços encontram-se divididos em
várias especialidades, descritas pelo art. 5° das Lei nO 8.?35, de
Ill.l1.94. Os serviços notariais compreendem os Tabelionatos de
Notas e os Tabelionatos de Protesto de Titulos. Existem, ainda, os
_~abeliães e Ofici\ris de Registro de Contratos Marítimos. Os: serviços

Esta emenda oferece condições para que os ~dos e o
Distrito Federal estabeleçam mecanismos de compensação pela
prática de atos gratuitos de nascimento e de óbito, bem como das
respectivas primeiras certidões, em decorrência de recente lêi federal
que assim determinou. Anteriormente, desde 1973, essa grntuidade
existia apenas para os reconhecidamente pobres. A Constituição
Federal de 1988 consagrou este principio. Porém a n9va Lei,
considerando que esses atos são fundamentais para o exercício da
cidadania, resolveu universalizar essa gratuidade.

o § 2° do art. 236 da Cana Magna determinou que lei
federal estabelecesse "normas gerais para a fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e deregistro."

íiiIi~ [rc- -I PFL RJ -JLJ,..

t1~
[1_

l_E Cca.t1t:u1çio • .Tu.t1ç. • de Redação

1- RUBIH !mJnlA -
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JUSTlFIÇATIVA

'"111I TW- r l'''!'''"PSB PB!~

[11ISI1lllIIlI
[J.1FICltIVl

Inclua-se, onde couber. o seguinte artigo:

I'tJNDOWA
I'.OUIJDISC

enfrentadas pelos registradores civis, sobretudo aqueles que estão
localízados nos municípios e nos distritos mais pobres deste Pais.

Art. - O serviço de Registro Civil das Pessoas
Naturais é competente para o reconhecimento de' firmas e a
autenticação de cópias reprográficas.

ItGIID I( Constituição e .tust1ça e,de Redação
lllI«1_ NILSON GIBSON

Durante a tramitação do projeto de lei da gratuidade,
bUllcou-se solução para criar um mecanismo de compensaçllo. O.
Congresso Nacional criou um Fundo, com recursos oriundos
exclUllivamente de notários e registradores, para ser redistribuido entre
os registradores civis. Todavia, por vício de inconstituciona1idade, o
Presidente da República houve por bem vetar esse dispositivo, que
ainda não foi apreciado pelas Casas Legislativas.

Agora, com a tramitação do P.L. 4653/98, que estabelece
as nonnas gerais previstas na Constituição, é polSível fixar esse
mecanismo, na forma prevista por esta Emenda.

A competência da União é apenas a de fixar ~rmBS gerais.
Cada Estado e o Distrito Federal elaborarão suas Tabelas de
Emolumentos, por lei votada em cada Assembléia. Na elaboração
dessa nova Lei, cada unidade federativa, atenta às suas peculiaridades
regionais e à tradição, preverá o destaque de um valor dos
Emolumentos para essa compensaçilo aos registradores civis. Cada
Estado saberá enfrentar sua realidade e encontrar a solução possível e
illctíve1.

registrais abIllllgem os Oficios de Registro de Imóveis, os Oficios de
Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas, os
Oficios de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e
Tutelas, bem como os Oficíos de Registro de Distribuição.

Com a gratuidade acima apontada, os registrado.res civis
das pessoas naturais estlio passando por sensíveis dificuldades, pois
apenas os emolumentos relativos a casamentos, interdições e tutelas

-Dão são suficientes para pagar todas as despesas com aluguel de
imóvel, telefone, material de expediente, folha de pagamento,
encargos sociais e fiscais, etc.

O que a norma geral, inscrita em lei federal, deve dizer é
simplesmente que a Lei estadual, ao ser elaborada, tratará desse
mecanismo de compensação. Não pode estabelecer como isso se dará,
sob pena de invadir exclusiva competência estadual.

É importantissimo ficar claro que, em momento algum,
haverá qualquer aumento no valor dos emolumentos, a ser pago pelo
usuário dos serviços notariais e de registro. E, ainda, que o Poder
Público estará impedido de alocar qualquer recurso para atender à
gratuidade.

Vale salientar que, conforme. preconiza esta· Emenda, o
Poder Judiciário de cada Estado e do Distrito Federal disciplinará, por
medida administrativa (e assim teremos a agilidade nCCClSária para
enfrentar as situações do dia-a-dia), a sistemática de recolhimento dos
valores (devidos pelos tituIares de delegaçlo de serviço notarial e de
registro) e o seu repasse aos registradores civis dBS peII08I naturais,
de modo a manter o equilíbrio entre o que for arrecadado e o que for
entregue.

Esta emenda reproduz, embora em dimensão
menor. permissão já contida no art. 52 da Lei nO 8.935/94. O objetivo
,rarrviàr. ãinda que em parte. as dificuldades que estão sendo sentidas
pejos registradores civis das pessoas naturais diante da gratuidade
universal estabelecida por recente lei federal, relativamente aos
registros de nascimento e de óbito. e respectivas primeiras certidões.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

Esse mecanismo de compensação não pode dar lucro nem
prejuízo: deve ser arrecadado valor sufI7iente. ~ara se efetuar. a
tIllIIsferência devida. Por isso mesmo, a Slslematica deve ser ágil,
como a preconizada por esta .Emenda, de modo a que eventual
~ ou dl:fuát, verificado em um mês, possa ser rapidamente
equilibrado no periodo subseqüente.

Apenas como exemplo, posso citar a situação no Estado do
Rio-de Janeiro, onde já foi implantada sistemática anál~ga:__os_~~res
relativos ao mês anterior são informados ao Tribunal de Justiça, pelos
registradores civis, no primeiro día de cada mês, sendo-lhes
transferidos até o dia. !O, conforme relação por eles encaminhada à

Corregedoria de Justiça

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.653/98

É relevante acrescentar que os notários e registradores, por
sua entidade representativa em nível nacional, a ANOREG-BR
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO
BRASIL está plenamente de acordo com os termos desta Emenda que,
acredíta, será a forma capaz de superar as dificuldades hoje

Noa termos do art. 119, caput, l do Rqlmento lu

tenIo da ei_ra dOi DeplrtadOl, alterado pelo art. 1° , I, da ResoIuçlo nO

, U1I91, o SeaIoor Preoideale detenaÍJlOll a abertura· e dMdpçlo Da Ord_- ,-
do Dia du Comils6es • de prazo para apreseutaçio de emea.du a partir de
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14IOlII9lI, por cinco nu6a. Eqotado o prazo, (oram recebldu 048 emendas

ao projeto.

çlo de emendas a partir de 10103199, por cinco _slles. Esgotado o

DrazO, (01 recebida 01 (uma) emenda ao projeto.

SUa~CoaiuIo, _ l' Ih olltUbro dI' 19!1S sala da c;.omlaslo, em 16 de março de 1999

6+f+:
SéRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

secr.tirlo

5~~~·
séRGIO SAMPAIO~EIRAS DE ALMEIDA

Secretirlo

RELATÓRIO

Diante do exposto, votamos pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n' 4.819198.

Inicill\mente me siato na obrigação e satisfação de dizer que o
Relatório do Deputado Eduardo Paes, entregue nesta Comissão em 03.08.99,
ratificado e retificado pelo relatório consubstanciado em Substitutivo oferecido,
datado de 25.08.99 e inserido nos autos deste Projeto de Lei, evidencia a clareza e a
compet!ncia com que se houve V.Exa no exame da matéria original e nas 49
proposições oferecidas pelos Senhores Deputados, no prazo regimental.

VOTO DO RELATOR

lI· Quanto ao PL 4.653/98 e as 49 emendas a ele apresentadas,
examinamos detidamente o relatório do Deputado Eduardo Paes e como dissemos
anteriormente, concordamos quase que integra1mente, com aquele iminente Deputado,
a quem pedimos permissllo para referendar o brilhante traballto efetuado. Portanto,
somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 4.653/98 e
das 4? CElen.~ apresentadas ao projeto nesta Comissão.

Em 14.09.99, por ter deixado de ser membro da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Deputado Eduardo Paes foi substituido pelo
relator "in fine" assinado, em despacho da Presidência da referida Comissão.

O Presidente da República, pela Mensagem n° 783/98, enviou
Projeto que "Regulmnenta o § 2° do art. 236 da Constituição FederaI, mediante o
estabeleoimento de nonnas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro e dá oUIIaS providêncies::'

Em 12.08.98, foi desigoado relator o eminente Deputado Magno
Bacelar, que foi substituido em 04.03.99, pelo operoso e competente Deputado
Eduardo Paes.

1- Em relação ao PL nO 4819/98, apensado ao PL nO 4.653/98, a
exemplo da cOllc!usllo anterior do Deputado Eduardo Paes, também consideremos ser
inconstitucional, pois O mesmo fIXa preços em moeda corrente nacional para cobrança
de emolwnentos (Art. 2° e 3"), qUlllldo deveria estabelecer nonnas gerais. Quanto a
boa pllltC dos outros dispositivos, limita·se a reproduzir leis vigentes em nosso
ordenamento juridico (Leis nOs. 6.013m, 8.933194 e 9.534197), redW1dando 8peI1tlS

em repetições.

EMENP.,.N°
O//9Q,

uso EXCLUSIVO DA cOWISÃo

I PROJETO DE LEI'" I6fL1{j"N~/,) /?V/J/'t/,<)
4.553/90

coulssAoDE Conatituiçllo B Justiça 11 dB Radaçio .-
IPARnoo I Uf IP-

AUTOR: DEPUTADO "alaoo Otoch P50a CE 011 Dl

n:xTOIJUSTIFlCAÇÃO

EI'IElIoA ADITIVA

Acrescenta-IIII o seguinte artigo ao Projeto:

"Art. Da Estados 11 o Distrito fadaral, OI

elaboJ:'lIçlo das tabalas, da.tinarlo valorp':'
allr r.passado BO. registrador.. civú d.- P

1r
..

aoaa naturaia co.o co.pan••çlo pU.a. atoa gr
tu!toa, por a1a8 praticados, contor••••tab!
lacidoa B. 181 rlldaral.
Parágrafo 1a _ O valor a ••r~ '*' po-
dará, aar acrllacido ao ••alu.anto praticado,
n•• suprido pltlo aportll da recuraoa por par
t. do Poder Público. ~.!
Parigraro 211 _ O podar Judiciário d. cada E
tado a do Diatrito fadaral, por:,.to.. ad.lnl.
trativo, dieciplinari a aista.'t.lca di! npII;!,
•• , para .ant.: G equillbrio antra. o arrac,a
':lado Bo utilizado para 11... cOllpansaçl.o.

JUSTIFICATIVA

A .-anda busca atribuir aoe rllgiatradores civie do. racur

Boa necessários para a oparacionalizaçlo da gratuidada ••tabalacida -

lai antarior. Trata-a.. da rasgatar o que já fora ant.erior.anta aprova

do noata Caaa a q~roi. vetado pala axiglneia d. l.i pa-rtlnanta ã ••t

ria.

I "
,

03 I 99.
(~'f(~J\

I 15 f

CATA ASSINATURA P"R~NTAft.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

m· Quanto ao mérito, apresentamos Substitutivo anexo, sem
modificação significativa ao projeto original e ao Substitutivo existentes e já
mencionados, e(etwmdo apenas pequenas modificações. ao tempo em que rejeitamos
as 49 emendas apresentadas ao projeto.

....~c~" ..
Depu H

Relator

PROJETO DE LEI N° 4.653/98

Nos tennos do art. 119, caput, I do Regimento

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N° 4.653, DE 1.998

(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 785/98

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. i" , I, da R.o-

luçAo n" 10191, o Senhor Presidente detennlnou a abertura· e dlvul-

gaçllo na Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresenta-

Regulamenta o § 2' do art. 236 da Constituição
Federal, mediante o estabelecimento de nonnas
gerais para a fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, e dá outras providências.
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O{'ONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1° Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos
emolumentos relativos oos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de
registro, observadas as normas desta Lei.

Parágrafo único: O valor fixado para os emolumentos deverá
corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços
prestados.

Ar!. 2° Para a fixação do valor dos emolumentos, os Estados e o
Distrito Federal levarão em conta, a natureza pública e o caràter social dos serviços
notariais e de registro, atendidas ainda as seguintes regras:

I . os valores dos emolumentos constarão de tabelas e sen'lo
expressos em moeda corrente do Pais;

Art 9" Os Estados e o Distrito Federal deven'lo proceder à revisIo
das tabelas de emohDnentos atualmente em vigor, a fim de adaptà-las ao disposto
nesta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias cootado da data de sua vig!ncia.

Parágrafo único: Até a publicaçilo das novas tabelas de
emolumentos, revistas e adaptadas cooforme estabelece este artigo, os atos praticados
pelos serviços notariais e de registro continuarilo a ser remunerados na fonna da
IesWaçio em vigor noo Estados e no Distrito Federal, observadas, desde 1ogo, as
vedações estabelecidas no ar!. 3° desta Lei.

Art 10" EstaLei entra em vigor na data de sua publlcaçilo.

Saladas Comissões ..-':1- de .'~ . \ -.'. de_'_'_,__'_.__ '1'.1''' lo .,

<~
DeputadoNEJ~N OTOCH

Relator

II • os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de
registro serão remunerados por emolumentos especificas, fixados para cada espécie de
ato:

[lI - os atos especificas de cada serviço serão classificados em:

a) atos relativos a situações juridicas sem conteúdo fmanceiro,
cujos emolumentos atenderão às peculiaridades sócilHlconômicas de cada regiilo;

b) atos relativos a situações juridicas com conteúdo fmanceiro,
cUJos emolumentos serão lixados mediante a observância de faixas que estabeleçam
valores mmimos e máximos, nas quais enquadrar-se-à o valor constante do docwnento
apresentado aos serviços notariais e de registro.

Parágralb ÚRico: Nos casos em que, por força de lei, devam ser
utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes serilo os valores
considerados para os fins do disposto na alínea ub" do inciso III deste artigo.

Art. 3° É vedado:

EMENDAN'
~//11

l'SO E.\:CLt:SIVQ DA COMlSSAO

PROJETO DE LEI N ~

4.653198

JUSTIFICATNA

redação:
Dê-se ao inciso III do art. 3' do Substitutivo do Reiator esta

lj/'"

Existem despesas que não podem ser previstas nas Tabelas, devido
ás peculiaridades de sua ocorrência, como por exemplo: I) tarifas bancárias
cobradas para a efetivação de depósitos necessários á pràtica dos atos notariais
e de registro, que variam 'de banco para banco; 2) o valor da condução para a
execução de diligências,. que varia de Estado para Estado; 3) despesas com a
publicação de editais; 4) a aplicação de selos de autenticação ou de fiscalizaçlo
e 5) a CPMF que é cobrada dos serviços notariais e de registro, quando do I

reembolso às partes, por cheque. em virtude de importâncias recebidas no
exerclcio da atividade, como meros depositários dos valores que lhes são
confiados e que devem ser depositados em contas bancárias .

Esta Emenda eleva, a nível de lei federal, pràticas já adotadas em
várias unidades da Federação e que serão válidas para todo o Pais.

I
e-b I I,) 1"1'7

DATA

''Art. 3° .
/lI - cobrar das partes interessadas quaisquer outrar

quantias não expressamente previstas nas tabe/lU dI! emo/uml!lttos,
salvo as tarifas postais e bancárias, condução. publicações e s~os
abrigatários, bem conio tributos de. responsabilidade do usuário.
arrecadados ou depositados lia serventia em razão do serviço
prestado."

r==C=O=M1S=S=Ã=O=D=E==C=O=N=S=T=ITU=I=cA=O=E=JU=S=TI=CA==E=DE=RED==A=CA=O=========I

~=A=UT=O=R=:D=EPt='J=ADO===LE=O=AL=cAN~T~ARA~~~~;;;;:;;;;:~===========1
TEXTo.'JUSTIF1CAÇAO I

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
PROJETO DE LEI N" 4.653/98

Ar!. 4° As tabelas. de emolumentos serão publicadas noo órgios
oficiais das respectivas unidades da federação, cabendo às autoridades competmtes
determinar a fiscalização do seu cumprimento e sua afixação obrigatória em local
vislvel em cada serviço notarial e de tegistro.

Art 5" Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá sofrer
reajuste periódico, pela média dos preços públicos, vigorando 60 (sessenta) dias após
a publicaçilo das respectivas tabelas.

I - estabelecer, como base de cálculo de emolumentos, valores
outros que não o equivalente ao negócio jurídico realizado, salvo no caso de imóveis,
nos quais prevalecerà o maior valor estabelecido entre o valor do contrato, a avaliaçilo
judicial e a tributação fiscal.

n - fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do
negócio jundico objeto dos serviços notariais e de registro:

III - cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias nilo
expressamente previstas nas tabelas de emolumentos;

IV • cobrar emolumentos em decorrência da pràtica de aIo de
retIficação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos
respectivos serviços notariais e de registro:

V • instituir taxa. contribuição, acréscimo ou percentual sobre os
emolumentos. mesmo que a respectiva receita se destine aos Estados, ao Distrito
Federal, salvo a órgãos de previdência ou a entidades de classe, ou a Fundo E~ial
de Reapareihamemo e Modernização, criados por Lei. exclusivamente no âmbito do
Poder Judtcuirio.

Parágtafo único: O disposto neste artigo nilo poderá ser- 6nllS
para !I.~~lico, sem previsão orçamentária.

Ar!. 7" O descumprimento, pelos notários e registradores, do
disposto na presente lei, sujeità-Ios-á às penalidades previstas na Lei n" 8.935, de 18
de novembro de 1994, sem prejuizó da aplicaçilo de outras sanções legais.

Art 8" Os Estados e o Dimito Federal, no Amblto de sua
competência, estabelecen'lo forma de ressarcimento aos registradores civis das pe5SOIIS
naturals como compensação pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme
estabelecido em lei federal

Art 6° Os notários e os registradores darilo RlCibo dos
emolumentos percebidos, sem p~ulzo da indicaçilo definitiva e obPptória dos

. respectivos valores à margem do documento entregue ao inlmlssado. em
conformidade com a tabela vigente ao tempo da pràtica do ato.
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J

menos/
emolumento de menor valor: é a justiça social para atender aos
favorecidos.

06/'/c /'19
DATA

. 1'~
---"(-AS-S-IN@;AAu:~lEJoo'TAIl

:..--------------.l.:'-,...--.

EMENDAN."

USO E.'.::CLt.:5IVD DA COMISSAO

PRamo DE LEI N'

4.653/98

msmUjATIVA

Esta SlIIIlllla optdllqoa O têclIica legislativa do Substitutivo,
CIlabCIleccndo a RlClIUrlaUlaqlo com a citada norma, lIIIleIiormInlt fixada.

EMENDAN,'

I}flff
uso EXCLI:SIVO DA COMISSAU

PROJETO DE LE1 N·

4.653/98

redação:

Art. 3· .
11- fu:tU'~ Da'" btII.lla WI10r do IttlllÓClo

juridico. objeto dos IrIiçoI M/lrlIIlI • li. ",utro. l1li dfI/ICf)rdo
-C01ll o estabel.cido lia oU- "b". IIIDlla llllia DtIplII do art. 2·: "

'"4
Ili-C-OMlS--S-Ã-=O=D=E==CO=N=S=T=ITU=I=ÇJl=O=E=JU=S=T":IÇA==E=DE=IlEDA==ç=Jlo========='

LI='A=UTO==R=:=D!PU=rr=.ADO==NE=L=S=O=N=M=A::;R~QU~E~Z~E~LLITIffiffi'rr;rn===========1r TEXTOIJUSTIFICAÇAO I

"

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
PROJETO DE LEI N' 4.653198 /'

m-se ao inciso II do ano 3' do Substitutivo do Relator esta

TEXTo.'JUSTIFICAÇAO

É preciso ticar bem definido que as Tabelas dos Emolumentos
serão fixadas por lei. votada pela Assembléia de cnda Estado. Se não assim não
ficar estabelecido, poderemos ter Tabelas expedidas mediante Decreto do
Govemador ou Provimento do Tribunal, o que tomará ilegítima essa fixaçIo do
valor dos Emolumentos. Somente as Assembléias têm legitimidade, no regime
democrático, para essa tarefa.

Se essa lei irá elaborar as Tabelas, cumpre que teuni"a riOrma
geral, editada pela Lei fedeml. mande que se leve em conta o caráter privadO da
delegação, conforme está escrito no já cilado ano 236 do Texto Básico.

m-se ao caput do ar!. 2· do Substitutivo esta redação:

"Art. 2' Para a frxaçiIo dos emolumentos. a lei dJJ8 Estados
e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública. o caráter privado e°
alcance social dos serviços notariais e de registro. atendidas' allfda as
seguintes regras:"

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
PROJETO DE LEI N" 4.653/98

J!JSTlFICATIVA

I
~========================I

AUTOR: DEPl.,!ADO LEO ALcAllTARA .

:é/IcI'19
DATA

EMEloiDAN.'

tS/fe

Of ( '0 (92
DATA lTAIl

USO.EXCLUSivo DACõMíSi1A6 ~

PROIETODE LEJ N~

4.653/98

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ!O li JUSTIÇA E DE REDAçAO

AUTOR: DEPl.:rADO LED ALClIiTARA

PiWJfi6 Df Lii N·
4.'53/98

'Y:-:.OSóiRdOslVO DA COMIsM .~

I
I

TEXTOlJUSTIFICAÇAO
COMISSÃO DE COIIISTITUIçlO E JUSTIÇA E DE REDAçlO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
PROJETO DE LEI N' 4..653198

Dê-se ao parágrafo único do art. I· do Substitutivo esta redaçIo:

HArt.l Q
.

Parágrafo único. O valor fIXado para os emolumentos
deverá corresponder ao efetivo custo. à responsabilidade civil e à
adequada e suficiente rlt1lluneraçiIo dos serviços pl'l!Ztados. ih
modo que a ato de valor mais baixo correspanda emolumtmto de
manor valor. " .

1JJSTlFICATIVA

Já que esta lei regulamenta o ar!. 236 da Carta Magoa, devê ser
feita referência á responsabilidade civil. mencionada nenc dispoIitivo.
Outrossim, é preciso deixar claro que alo de valor mais baixo correspondcrí.

AUTOR: DEPl.:rADO NELsON MARQUEZELLI I
~=====~~====== 1EXTo.'JUSTlFICAÇAO \

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR ,
PROJETO DE LEI N' 4.653198 ,

m-se à alínea "b" do inciso III do~ do art. 2' do Substitutivo
do Relator esta redação: '

"Art. 2' ..
10- .
b) aIos relativos a lituações juridlcOl d. CtNtIaÍdo

filla1lceiro. cujos emolumentos seriIo jlxodos em taMltu. IIl«ii(uIt.
a observância defaixas até determinada importdncla do wz/()r. qlll
utabeleçam os valol'l!Z mí1limos. mais a aplica;iio de pen:I1IllIaJ
sobre a importdnci,! ,!",ceti"!e. nas.qJUJis enfJlll1'ÚtZ1""$e-iI°valor
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constante do documento apresentado ao••erviço. notariais e de
rt!gistro. "

As nonnas gerais devem indicar os parámelros a serem
seguidos, sem ferir a autonomia dos Estados e do Distrito Federal.

J!lSTIFICATIVA

As atuais Tabelas já prevêe"': 4J,.J;s mínimos para a
cobrança, bem como os máximos,c~ ftx/r;ão de um percentual
financeiro (re<:onhecimento de firmas, autenticações, por exemplo).
Petmitido-se que cada Estado elabore sua nova Tabela, dentro das I

regras estabelecidas pela nova lei, que estamos elaborando,
estaremos preservando modelos já tradicionais e. ao mesmo tempo,
pcnnitindo a rápida adaptação ás novas normas gerais, confonne
está previsto no art. 9" do próprio Substitutivo..

06 I 10 / 99
DATA

EMENDAN'

eflce

- i

~-LlSO EXCLL"SI\'Q DA COM1SSAlJ ~

PROJETO DE LEJ 1\ '

4.633/98

COMlSSÃO DE CONS:rzTt:IÇAo ~ JUs:rzç;. E DE REIlAÇl\o

AUTOR: DEPt.:rADO LEO ALc:A!.'TARA

Dê·se ao~ do art. 8° do Substitutivo do Relator esta redaçio:

06 I 10 /99
DATA

1EXTo.ruSTlFICAÇAO

ÉMENDA AO SUBSTITUl'IVO DO RELATOR
PROJETO DIt LEI N' 4.653198

1

PROJETO DE LEI N ~

4.633/98

EMENlJAN.'

{)~/ff
USOEXClt:5IVOOACOMJSSAO -~

i
I

I

!

•Art. 8. O. Estados e o Distrito Federal. no âmbito de Il/Q

competência e no prazo de noventa dias da p"blicação desta Lei. estaMlectlriIo
formas de ressarcimento ao. registradores civis das pessoas ntúlirai.r COIflO

compensação pelos gratuitos. por eles praticados. conforme estaM/«:ido ..
leifederal.• _

U!STIF!CATIVA

Esta Emenda estabelece o prazo no qual deverão ser estabelecidas
as formas de ressarcimento. Devido ao grave problema enftcnllldo pelos
registradores civis, o prazo estabelecido é o mesmo que consta do art. 9" do
Substitutivo.

COMISSÃO DE CONS:rzTtlIÇl\O E JUSTIÇA E DE REIlAÇl\O I "I 0(;' / /C. / '19 I-V
I' DATA t .-.sSI~ATt.'RA PAJJ.A.\e."TAP.i=================================; :---------->.::'------"':--::-r------

AUTOR: DEPt.:rADO NELSON MARQUEZELLI

1EXTOJJUSl1FlCAÇAO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
PROJETO DE LEI N° 4.653/98

Dê.se ao inciso I do art. 2° do Substitutivo do Relator esta redação
e

t
em conseqüêncía, suprima~se o inciso II do art. 3°:

"Art. 2° ··················..········ .
J • oS vaiare. do. emolumentos con.tarão de Tabelas.

podendo ser expre..o.' em moeda corrente do pais. em percen?,al
incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos .ervlços
notariais e de regi.tro ou em ambas as modalidades;"

J.jlSTIFICATIVA

Alguns Estados têm suas Tabela", exjKCSsas em moeda
corrente enquanto oulroS preferem fixll" urn/Jl6rcentual sobre o
valor do negócio jurídico celebrado. Há,eil)llaAlquele.s que ~otam a
fonna mista, fixando valores em reJlls /Pata; atos sem con~do,

sobre os valores constantes da última faixa. O lCOI'dcsta Emenda ,
respeita a ori':ltaÇão.d~.pt?jetu pois o percentual, na última faixa, é I

EMENDAN"

tfI!lf
oIlI'lESSlVA ()...-rmmvA OAam'A

ONJU.I'IINA11VA OOMJDIFJ:A'I1VA

~PT Df

DWe 10 Artigo 8" do Substitulivo 10 PL rt 4653198.~ 1ICIIçIo:

Jl!SI1FICAÇÃO

A preocnt<: eIIlCIIda docoml da llCCOSIIidIde cio definir IIID pnzo para ....aolllladoo eo
DiItrito FecIoraI cIolinlm. f'onna de CCIftlIlCIIIIÇI pela0 IlOl fI'IlIIÍlGI pnIicacIao,IlOl_do
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Cabe ressallIr quo, q1W!do da aprovaçlo da lei definidora das sançlles .... rCaiJtnodores
nio-cUmpridoRlo da obrigatoriedade do registro civil gramito, .. lideranças ]lIrlidúiaa
comprommmn-se com aaprovaçio de dispositivo leJll1 di!pODdo sobre acompcmaçio poreslCs
atol. .. •

Selldo...ím, "-'pero o apoio dos nobre. pores pmla aprovação da~ emeada

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.653198

Nos termos do art.119, c"pute inciso I do Regimento

interno da CAmara doa Deputado., altarado pelo art. 1° , I, da Resoluçlo nO

10191, o Senhor Presidente determinou a abertura e dlvulgaçio na Ordem do

DiII das Comlaa6ea, prazo para ap.....ntaçio de emenda. a·partir' de

30109199, por cinco seaaõea. Eagotádo o Prazo, foram recebldaa 08 (oito)

.menda. ao aubetitutlvo.

Sala da Comluio;em 06 d. outubro d. 1999

.Ób.&~·éi~
SÉRGIO SAMPAIet'CONSÍ'RBf"RAS DE ALMEIDA

Secratário

Emendas apresentadas ao Substltullvo do Projeto de Lei n° 4.653, de 1998,
que "Reglliamenta o § 2° do art. 236 da Constituição Federal, mediante o
eatabe/ec/mento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos servIços notariaIs e de registro, e dá outras
providências."

I· RELATÓRIO

Em obediência ao que preceitua o ad~'119, //, do Regimento

intemo, em consideração à tramitação conclusiva da maiériá, o substitutivo

oferec~o recebeu oito emendas.

Nesse passo, compete-me apreciá-Ias, no que conceme à
sua adequação ao texto do substitutivo, observando a competência desta

Comissão.

~ o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Sob o oonto de vista da constituclonaildade, nada tenho a

entadas, porque visam a modlflcar

proooslçljo que regulamenta o § 2° do art. 236, da Constttulção Federal.

No que diz respeito a juridicidade, também não vislumbro

óbices, na medida em que as emendas se coadunam com os principies maiores

do nosso ordenamento jurídico.

Quanto á técnica legislativa, não há, de igual modo, maiores
restrições, salvo aquelas que serão apontadas oportunamente, quando serão
comentadas individualmente,

Em relação ao mérito, preliminarmente, devo considerar
que a fixação de emolumentos se constitui não só numa necessidade imperativa,

como uma das tarefas mais delicadas concernentes á atividade notarial, em vista

do caudal de interesses envolvidos. Neste sentido, procurei me posicionar

buscando viabilizar o possivel, sem perder de vista o interesse maior da

população, que busca transparência, eficiência e agilidade desse serviço, mas

também atento ás condições minimas que permitam o funCionamento dos
cartórios.

Passo a análise das emendas.

.. EMENDA N° 01199: de autoria do Deputado Leo
Alcântara, busca acrescentar ao inciso 111 do art. 3° do substitutivo, critérios outros

que flexibilizam a restrição em cobrar-se, das partes. quantias não

expressamente previstas nas tabelas de emolumentos. Em oulras palavras,

pretende que, para a fixação do valor do emolumento, possam ser considerados

critérios como o do custo das tarifas postais. bancárias, de condução, de
publicação, dos selos e tributos a cargo do usuários, dentre outros.

Manlfesto.V'e pela rejeição. A introdução destes outros

critérios traduz a consíderação de despesas pontuais que não têm pertinência
direta com a atividade prestada pelos cartórios á população em geral. Na

verdade, mais dizem respeito aos õnus mlnlmos assumidos pelos notários e

oficiais para o desempenho da função ( todas as atividades têm os seus
custos...).

Ademais, tais critérios se revestem, em última análise, em

quesitos de uma objetividade duvidosa, de alcance indeterminado, que, se mal

aplicados. poderão levar a uma majoração Indevida dos emolumentos.

.. EMENDA N° 02/99: de autoria do mesmo parlamentar.
Creio que a mesma deve ser aprovada parcialmente, com o objetivo de inserir, no

caput, do art. 2° do substitutivo, a expressão "a lei dos" antes da expressão nos
"Estados", conforme o texto final adiante formalizado.

No mais, tenho como despiciendo o acresClmo da

expressão" caráter privado" e "alcance social" (esta última em substituição a

"caráter social"), uma vez que o texto da Constituição, (caput do art. 236), já

menciona o caráter privado da deiegação, sendo, portanto, dispensável a ênfase

"0 corpo da lei ordinária•

• EMENDA N° 03199: do mesmo parlamentar. busca alterar

o parágrafo único do art. 1° do substitutivo para neste incluir a "responsabilidade

ciVU", como crttério, ao meu ver, propiciador ou justificador do aumento dos

emolumentos.

Pela rejeição, uma vez que todos os funcionários públicos (e

os notários e oficiais o são), estão sujeitos á responsabilização civil e criminal,

como, aliás, já prevê, para os que atuam nesta atividade, a Constituição (art. 236,
§ 1°), além de ser matéria objeto de outra Lei, qual seja a de n° 8.935, de 18 de

novembro de 1994, especialmente, no seu art. 22 e seguintes.

No mais, não há como antever, através de uma Lei federal,

a ser aplicada em todo o vasto território nacional; que os critérios de aferição da

responsabilidade de um cart6rio de um determinado Municlpio, em um

determinado Estado, seja o mesmo de outro municlpio, em outro Estado. Além de

temsrário poderia caracterizar uma Inconstitucionalidade.

No que co~cerne ao critério de que "ato de valor mais baixo

cOmlsponda emolumento de menor valor", creio, de igual modo, que mereça a

rejeição pois é Incompleto, porquanto não prevê que, em relação ao ato de valor

mais alto, deva corresponder o emolumento de maior valor, o que atenderia mais

razoavelmente aos Interesses da população.

• EMENDA N° 051911: de autoria do Deputado Nelson
Marquezelli. Será analisada em primeiro lugar em relação á emenda nO 04 do

mesmo parlamentar, pela precedência lógica do assunto e as conseqOênclas que
advirão da análise do mesmo.
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Tal emenda procura introduzir, na allnea "b" do inciso 111 do

art. 2", complexa fórmula de caráter matemático, que, antes de tudo, obscurece a

clareza do substitutivo no que diz respeito à previsao, na tabela de emolumentos, .

dos valores mlni~s e máximos.

Outrossim, como já argumentei anteriormente, a realidade

do pais é multifacetada em suas diversas regiões, não se justificando a aplicação

de critérios que uniformizem situações diversas e, não raro, opostas.

Pela rejeiçao.

- EMENDA N° 04199: Prejudicada em funçao da rejeiçao da
emenda nO OS.

- EMENDA N° 06199: de autoria do mesmo parlamentar.

Voto pela sua rejelçao, na medida em que contraria critérios já firmados no inciso .

I do art. 2° do substitutivo, na medida em que "os valores dos emolumentos

constarao de tabelas e serão expressos em moeda corrente do Pais") e no inciso

" do art. 3°, no sentido de que é vedado "fixar emolumentos em percentual

incidente sobre o valor do negócio jurldico objeto dos serviços notariais e de

registro".

- EMENDA N° 07199: de autoria do Deputado Leo Alcântara.

Posiciono-me contrariamente á mesma, porquanto o seu alcance, inclu.sive no

estabelecimento do prazo de noventa dias, vem jã estabelecido no art. 9°.

- EMENDA N° 08199: de autoria do Deputado Geraldo
Magela, aperfeiçoa a redaçao do art. 8°, razao pela qual opino pela sua

aprovaçao.
Nestes te..-nos, formalizo adiante, nesta oportunidade, o

texto final adaptado ás emendas por mim acatadas.

Sala da Comissão, em 021. de~e 1999.

PARECER REFORPlULAOO

Atendendo a sugesl1íes apresentadas por ilustres membros

desta Comis~ão, apresento novo Substitutivo para contemplar as 'alterações

propostas nos arts. 3°, V, SO e 8° do Substitutivo elaborado inicialmente.

ReBfirmo meu voto no sentido da constitucionalidade,

jurldJcldade e boa técnica fegl8l8tiva e, no mérito, pela aprovaçao do Projeto de

Lel no 4.653198, na forma do SUbstitutivo em anexo.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N" 4.653, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 785198

ReguJamenta o § 2" do art. 236 da Constituição

Federal, mediante o estabelecimento de

normas gerais para a fiXaçao de emolumentos

reIatlvos aos a108 praticados pelos serviços

notariais e de registro.

o Congresso NacioIIal decreta:

M. 1° Os Estados e o Dialrlto Federallixarlio o valor doB
emoJumentos relativos aos atos pratlcados pelos respectivos sarviços notariais e

de registro. Qbsefvadas as normas delta Lei.

Parilgrafo anico. O valor fixado para os emolumentos

deverá corresponder ao efetivo cullo e à adequada e suIIclantlt remuneraçllo doB

88IViços'prestados.

Ar!. 2" Para a fixação do valor dos emolumentos, a'Lel dos

Estados e do Distrito Federal levarllo em conta a natureza pablica e o caráter

social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as seguintas regras:

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas e

seria expressos em moeda corrente do Pais:

\I - os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e

de registro serão remunerados por emolumentos especlficos, fixados para cada

espécie de ato:

111 -os atos especificos de cada serviço serão classificados

em:

a) atos relativos a situllÇ1íes jurldicas, sem conteúdo

financeiro, cujos emolumentos atenderão às peculiaridades sócio-econOmicas de
cada região:

b) atos relativos a situações jurldicas com conteado

financeiro, cujos emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas

que estabeleçam valores minimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor

constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro.

Parágrafo anico. Nos casos em que, por força de lei, devam

ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes serão os

valores considerados para os fins do disposto na alinea "b" do inciso 111 deste

artigo.

Art. 3° I: vedado:

I - estabelecer, como base de cálculo de eniõ/Urrieiltos.
valores outros que não o equivalente ~. r1ê96Cki jurldiCci realizado, 'salvo no~.
de imóveis, nos quais prevalecerá o maior valor estabelecido entre o valor do

contrato, a avaliaçao judicial e a tributação fiscal.

11 - fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor

do negócio jurldico objeto dos serviços notariais e de registro:

111 - cobrar das partes interessadas quaisquer outras

quantias nao expressamente previstas nas tabelas de emolumentos;

IV - cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato

de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de en:o imputável

aos respectivos serviços notariais e de registro;

V - instituir taxa, contribuiçap, acréscimo ou percentual

sobre os 6molumentos, salvo Se destinados a Fundo Especlal de

ReaparelhafTlanto e Modernização, criados por Lei, exclusivamente para as

atividades :~risdicionais.

Art. 4° As tabelas de emolumentos seria publicadas nos
órgãos oficiais das respectivas unidades da federação, cabendo às autorldedes

competentes determinar a fiscalização do seu cumprimento e sua afixaçao

obrigatória em local visivel em cada serviço notarial e de registro.

Art. 5" Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá

sofrer reajuste publicando-se as respectivas tabelas, até o último dia do ano,
observado o principio da anterioridade.

Art. 6" Os notários e os registradores darão recibo dos

emolumentos percebidos, sem prejulzo da indlcaçao definitiva e obrigatória dos

respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado, em

conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato.

Art. 7° O descumprimento, pelos notários e registradores,

do disposto na presente Lei, sujeitá-los-á às penalidades previstas na Lei ri'
8.935, de 18 de novembro de 1994, sem prejulzo da aplicaçao de outras sanções

le9ais.
Art. 8° Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua

competência, respeitado o prazo estabelecido no art. 90 desta Lei, estabelecerllo
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Deputado
/

/
,/

,/

forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturels pelos' alas

gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal.

Parágrafo único. O disposto neste artJgo nll~ poderá gerar

ônus para o Poder Público.

Art. 9" Os Estados e o Distrito Federal deverão proceder à
revisão das tabelas de emolumentos atualmente em vigor, a fim de adaptá-las ao

disposto .nesta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias contado da data de sua
viqência.

Parágrafo único. Até a publicação das novas tabelas de

emolumentos, revistas e adaptadas conforme estabelece este artJgo, os atos
praticados pelos serviços notariais e de registro continuarllo a ser remunerados

na forma da legislação em vigor nos Estados e no Distrito Federal, observadas,

desde logo, as vedações estabelecidas no art. 3° desta leI. ....
Ar!. 10" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999.

.~ ..~~~A
Deplltatllr etSoN-oTõêH

elator

1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado le!dio
Rosa, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de
Lei n" 4.653/98, das emendas apresentadas nesta Comissão e das emendas
apresentadas ao Substitutivo oferecido pelo Relator; no mérito, pela
aprovação, com substitutivo, do Projeto de Lei nO 4.653/98 e das emendas de
nOs 2 e 8, e pela rejeição das 49 emendas e emendas de nOs I, 3, 4, 5, 6 e 7
apresentadas ao substitutivo; e pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nO
4.819198, apensado, nos termos do parecer reformulado do Relator, Deputado
Nelson Otoch. O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em separado.

.. Foram apresentados 2 (dois) destaques visando a supressão
do inciso V, do art. 3" e do art. 8°, do substitutivo, sendo ambos rejeitados,
contra os votos dos Deputados Darci Coelho, lédio Rosa, Gerson Peres, Bispo
Wanderval e Freire Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente. Geovan Freitas. Jose!
Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Darci Coelho, 'Jaime
Martins, Moreira Ferreira,. Ney Lopes, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza.
Vilmar Rocha. Freire Júnior, le!dio Rosa, Júlio Delgado, Jose! Índio, Osmar

Serraglio, Renato Vianna. André Benassi. Jutahy Júnior, Léo Alcàmara.
Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo
Magela. José Dirceu, Marcelo Deda, Waldir Pires. Augusto Farias, Edmar
Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz Antônio Fleury, Fernando Comja,
José Antônio, Bispo Rodrigues, Cláudio Cajado, Vic Pires Franco. Gustavo
Fruet, Themístocles Sampaio, Max Rosenmann, Roberto Balestra, Fernando
Gonçalves e Paes Landim.

Sala da Comissão, em .17 de novembro de 1999

f?~!1.
É~RLOS ALELUIA
Presidente

í'R03ETO DE LEI N° 4.653, DE 1998

SUBSTlWTIVO ADOTADO - CCJR

Regulamenta o § 2° do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o
estabelecimento de normas gerais para a fixação
de emolumentos relativos aos atos' praticados
pelos serviços notariais e de registro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I° Os Estados e o Distrito Federal· flXBrilo o valor dos
emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais
e de registro, observadas as normas desta Lei.

Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá
corresponder ao efetivo custo e á adequada e suficiente remuneração dos
serviços prestados.

Art. 2° Para a fixação do valor dos emolumentos, a Leí dos
Estados e do Distrito Federal levarão em conta a natureza pública e o caráter
social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as seguintes regras:

I - os valores dos emolumentos constarão de tabelas· e serão
expressos em moeda corrente do Pais;

II - os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de
registro serão remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada
espécíe de ato;

III - os atos específicos de cada serviço serão classificados em:

a) atos relativos a situações juridicas, sem conteúdo fi~ceiro,
cujos emolumentos atenderão ás peculiaridades' 'sóéio
econômicas de cada região;

b) atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro,
cujos emolumentos serão fixados mediante a ob'SerVància 'de
faixas que estabeleçam valores mínímos e máXim'05; \l\!f'cj'üiífs"
enquadrar-se-á o valor constante do documento apresentado
aos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único. Nos casos em que, por força de leí, devam ser
utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, estes: serão os
valores considerados para os fins do disposto na alínea "b" do inciso III deste
artigo. .

Art. 3° É vedado:

I - estabelecer, como base de cálculo de emolumentos, valores
outros que não o equivalente ao negócio jurídico realizado, salvo no caso de
imóveis, nos quais prevalecerá o maior valor estabelecido entre o valor do
contrato, a avaliação judicial e a tributação fiscal;

li - fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do
negócio juridico objeto dos serviços notaríais e de registro;

111 - cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não
expressamente previstas nas tabelas de emolumentos;

IV - cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de
retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável
aos respectivos serviços notariais e de registro;

V - instituir taxa, contribuição, acréscimo ou percentual sobre os
emolumentos, salvo se destinados a Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização, criados por Lei, exclusivamente para as atividades
jurisdicionais.
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Art. 4° As tabelas de emolumentos serão publicadas nos órgãos
oficiais das respectivas unidades da federnção, cabendo às autoridades
competentes determinar a fiscalização do seu cumprimento e sua afixação
obrigatória em local visível em cada serviço notarilll,e de registro..

. Art. 5°. Quando for o caso, o \llIlor dos emolumentos poderá
sofrer reajuste pubhcando-se as respectivas tabelas, até o último dia do ano
observado o princípio da anterioridade. '

Art. 6° Os notários e os registradores darão recibo dos
emolument~s percebido~, sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória
dos r~tIvos valores a margem do documento entregue ao interessado, em
conformidade com a tabela vigente ao temJlO'da prática do ato.

. Art. 7° O descumprimento, pelos notários e registradores do
disposto na presente Lei, sujeitá-los-á às penalidades previstas na Lei nO 8.935
de 1.8 de novembro de 1994, sem prejuízo da aplicação de outras sançõe~
legaiS.

Art. 8° Os Estados e o Distrito Federal no âmbito de sua
competência, respeitado o prazo estabelecido no :mo 9° desta Lei,

estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas
naturais pelos atos gratuitos, por eles prnticados, conforme estabelecido em lei
federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não poderá gernr ônus
para o Poder Público.

Art. 9" Os Estados e o Distrito Fedeml deverão proceder á
revisão das tabelas de emolumentos atualmente em vigor, a fim de adaptá-Ias
ao disposto nesta Lei, no prnzo de 90 (noventa) dias contado da data de sua
vigência.

Parágrafo único. Até a publicação das novas tabelas de
emolumentos, revistas e adaptadas conforme estabelece este artigo, os atos
praticados pelo serviços notariais e de registro continuarão a ser remunerados
na forma da legislação em vigor nos Estados e no Distrito Federal observadas
desde logo, as vedações estabelecidas no art. 3° desta Lei. ' ,

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publíéitçíio_"

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1999

/tttL'
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

Presidente

Voto em Separado
ao

Projeto de Lei nO 4.653198
(Do Deputado Fernando Coruja)

POT/SC

o Poder Executivo Federal submeteu a esta Casa Legislativa o Pr8sente Projeto de
Lei que estabelece normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notarias e de registro, e dá outras providênciu.

A iniciativa tem amparo no § 2° do art. 236 da CF188, que atl1bui ao legislador
federal a competência para editar normas gerais para a fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notarias e de registro. .

o relator - Ilustre Deputado Nelson Otoch - apresentou substitutivo ao projeto
original, onde afetivou as aijerações seguintes:

a) Modificou a redação do dispositivo que estabelece a base de cálculo dos
emolumentos devidos quando da transmissão negociai de bem imóvel;

b) possibilitou o reajuste periódico dos emolumentos, em substituiÇAê) à redação
original onde apenas possibililava o reajuste anual;

c) acrescentou critério â regra de reajuste, isto é, que o reajuste periódico deverà
observar a média dos preços públicos; . .

d) contemplou a possibilidade dos órgãos de previdência ou entidades de cIane,
ou a fundo especial criado por lei, instiluir taxa ou contribuiçAo 80bfe
emolumentos;

e) reduziu de 180 para 90 dias o prazo conferido aos Estados e OF para se
adaptarem às novas regras; e, finalmente;

f) inovou duas vezes quando apresentou; em cada uma das versoes do seu
substilutivo, soluções diferentes para a queixa recorrente dos delegatârios do
serviço de registro relativo a necessidade de compensação pelo erário em razAo
d~ ~ratuida~e de que trata ~ Lei nO 9.534/97. Há que se ressaltar que o projeto
onglnal enViado pelo ExecutiVo nada dispunha acerca desta questllo.

Não somos favoráveis a todas alterações. Todavia, comprendemos a necessidade
desta norma para a satisfação dos comandos constitucionais e a efetividade deste
serviço público essencial a cidadania e a segurança das relações negociais.

Por isto, sugerimos ao Ilustre Relator que pondere acerca das seguintes
observações, pertinentes a esta Comissão, e que doravante passaremos. trlltar: .

Contudo convêm, primeiramente. destacar a seguintes Decislles do Egrégio
Supremo Tribunal Federal acerca do tema.

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS JUDICIAIS E
EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS • NATUREZA TRIBUTARIA (TAXA) - llElITlNAçÃO
PARCIAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DESSES VALORES A

INSTITUIÇOES PRIVADAS • INADMISSIBILIDADE • VINCULAÇÃO DESSES MESMOS
RECURSOS AO CUSTEIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAQUELAS CWO EXERCIcIO
JUSTIFICOU A INSTITUiÇÃO DAS ESPÉCIES TRIBUTARIAS EM REFERbicIA •
DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA TAXA • RELEVANCIA
JURIDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
NATUREZA JUR/DICA DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS.
• A jurisprudência do Sup1'8mo Tribunal Federal firmou orientaçllo no sentido eM qlM B5 cuMe
judiciais lt os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registra15 postJlJ9I7f naturrJza
tributaIJa, qusJificando-s8 como taxas remuneratórios de serviÇOS pObliCOS,$U~ • • m
COI1HqOência, quer no que concemB j SUB inslituiç~o e majOtlJÇ~o, quer no que se~ • sua
exigibilidade. ao regime jurldiCO-ConsfituakJnal pertinente a essa especial modalidade de tributo
vincUlado, notadsmento 80s principias fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias
essenciais (a) da ms6NB de competência imposrtiva. (b) da /egalidsdB. (e] da isonomia fi (d) da
anteriOridade.
Pt&CfiIdBnfss. Doutrina.
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
A atividade notarial e registrar. amda que executada no t!mbJto de serventias extrBjudícisís n40
ofICializadas. constitui. em deco",ncia de sua pr(Jpna natureza, lunçAo rBV8stida de est.l&Jidade,
sujeitando-sB, por isso mesmo. B um regime estrito de direito público
A possibilidade constituciOnal de a execuçno dos S8i'VJÇos noIarJait; e dD registro .,.emtiv&dll
'em carilter privado, por delegaçao do poder público" (CF, art. 236), nao do!!C8ractorizo a
natureza essencialmente estatal dessas atividades de Indole administrativa. .
As serventias extraJudiciais, mstituidas pelo Poder Público para o desempfJnho de funçõN
t6cnico-adminlstratIV8s destinadas "a garantir B publicídade, a autenticidade, a segurança e 8
eficácia dos atosjurldicos" (Lol n. 8931i194. art. 1"), conslffuem óry'os públicos titularizado<o por
agonles quo so qualifICam, na perspectiVa das relaçll6s quo monttlm com o Estado, como llpicos
$lIrvidores ptibllcos, Doutrina (J Junsprodtmcia. f

DESTINAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A FINAUDADES
INCOMPATlvEIS COM A SUA NATUREZA TRIBUTARIA.
Qualificando-se as custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais como taxas (RTJ 1411430),
nada podo justificar sElJa o produto ds sua aTT&cadaçJo af9tado ao custeio d6 SlHViçoa públicos
diversos daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam 8!pBCirlClJmtJnts (pois, n9$lUJ
hipótese, a funçllo constitucional da taxa - que é tributo vinculado· restaria descarsct&rizad. ou,
entllo, à satisfaçlo das necsssídades financeiras ou à r8BlizaçAo dos objetivos socilJis dtJ
entidades meramente prtvadas. tE que em tal situaçAo, subverter·se--iB a própria final/dMM
institucional do tributo. sem S6 mencionar o fato de que esse privilegiado (e inaceit.WII)
tratamento dispensado a simples instltUiçOOS partiCulares (Associaçoo dD MagistnKlos • cabe.
de Assistência dos Advogados) importaria em evidente tmnsgreMAo estatlJl lIO~postuIMJo,

ccnstitucionaf 'da igualdsde. Precedentes. ' ., •. r

Supremo Tribunal Fed~TiBl
AOlMC-1378/EXMO CELSO De MELO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAlJfELAR1Publicaçlo
IDJ DATA·3Q.05-97 PP·23175 EMENTVOL'01871.Q2 PP-0225 1130111/1995 - Tribunal Pleno

E M E N T A' CUSTAS E EMOLUMENTOS. NATUREZA JURIDICA. NECESSIDADE DE LEI
PARA SUA INSTITUlCAO OU AUMENTO. ESTA CORTE JÁ FIRMOU O ENTENDIMENTO
SOB A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1159, DE QUE AS CUSTAS E OS
EMOLUMENTOS TEM A NATUREZA DE TAXAS, RAZÃO POR QUE SO PODEM SER
FIXADAS DADO O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL PARA A
INSTlTUlCAO OU AUMENTO DE TRIBUTO.PORTANTO, AS NORMAS DOS ARTIGOS 702, I,

'G', E 789, PARAGRAFO 2., DA CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO NAO FORAM
RECEBIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, O QUE IMPUCA DIZER QUE
ESTÃO ELAS REVOGADAS.
RECURSO EXTRAORDINARIO CONHECIDO E PROVIDO.
VOTACAO: UNANlME, RESULTADO· CONHECIDO E PROVIDO, PRVIPAG 9
ANO:90 AUO;08-06-QO
Supremo Tnbun.1 FAde...1
RE·116208 I MGMiniúo MOREIRA ALVES
RECURSO EXTRAORDlNARIO
DJ DATA..Q8-()G.QO Pc;.: EMENTVOL·015Ji.4.02 PG-Q0317 20/0411990 - rnJBUNAL PLENO

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR:
EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS SERVIÇOS NOTARIAiS E
DE REGISTRO. PROVIMENTO N" 09197 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO.
1, Somente mediante lei podem ser fixados emolumentos relatiVOS aos atos praticados pelos
servIÇos notariais e de regIstro.
2. Ofende o principio da reSetVB legal e Invade a competlmcia supJementar conferida li
Assembláia LegIslativa, o Provimento do Poder Judiciário Estadual que dispije sobro fixaçlo e
cobrança de emolumentos relativos a SetVlçOs caTfomnos.
3. Medida liminar defenda
VotaçlJo: Untmimo. Resultado: Deferido com eficácia ex nune
ACAO DIRETA DE INCONSTlTUCIONAUDADE-MEOIDA CAUTE!Jf,R
DJ DATA.2Q.02.gsPP..QOO13E-VOL-1899-0IPP-Q06g..15J1211997.Tnbunaif'1eno
V_i' ADIN·338, RTJ·139/-436 RP.10g-4, RTJ·141/-430, ADIN·1371l, ADIN-l«-4, RE·11G208, RTJ-1321867. N.PP: (12)
Analise: (ReOl, R&\Ildo (JBMJMFl Inclu!1lo 10103198, (MLR\ Alteraçlo' 13/0V98, (ARV),
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EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS:
SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO li" 7/95 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. MEDIDA CAUTELAR. " =: : "',,,",' ~" o

1. A AçIo DIrtI.o de Inc:onatituelon_. como propooIa. pode aar.x~. Iit!d!' qua
impugnando apenM.o CItlm8 Rasoluç!o cio Tribunal da Juatiça do Parand, que d a de n' 07195,.
pela o Mloquo .. faz aro f.oco de COnatHWç/llJ Faderal de 1988-
2 A RggIucIo rsquI' II custas 8 .mqlumentDs !J§§ serventigs jUdiciais e 8Xtrlíudícials que "0

. . ~ . a
n

.!<1bnttudo d/lnfl dqf lH'ICfJdenW do S. T.E quo só admitem Lei a resDfIitq da motdriB n40
outrI espfcie di .to ngnnlllíVQ. •
4. _._. o raquioito cio "periCUlum In mora'. pois. durante o CUra0 cio ptDC8"",,, os
quo ttm da _ custas • amolumenlo5. nas aaMJm no mont.onte fixodo na Rasoluç!o
impugnada, quando só ostariam sujoltos ao províolo om Lei.
S. -. coutelar de_o para suspans40, 'ox nune', da ef",OOia da Rasoluçdo impugnada•
• 16 o juIg_nlo final d• .oçID.
6. PIonario. Decido un'nime.
V~ UilMima.
StJpmmo Tribuntll FodtJral
ADHrfC-f.f44/PR MinlIIrosYDNEYSANCHES
AçAO DIRETA DEJNCONSmveIONAIJDltOE~ MEDIDA CAUTELAR,-IOJ DATA..2f..OI.07 PP40215EMEf{TVOL 01110-O 1 PI'-OtXJG112MWlpg7-
T/lIIIUHAl. PlENO.

Decorrem pois destas observações:

1·.ug"tlo:

5eja Mantida a redaçto do inciso V do art. 3° do texto original, já que a possibilidade
dOll órglos de previd6ncia ou entidades de classe, ou a fundo especial criado por lei, '
inetiluir contribuição sobre emolumentos é conflitante com a competência exclusiva
conferida' Unilo pelo arl. 149 da CFI88. •

Assim como. também. o inciso 11 do art. 145 , que estabelece as ,razoes que
fundamentam' a inslituiçAo de taxas, n!lo se conciliam com as que venham a incidir
sobre os emolumentos.

A prevalecer a redação constante do substitUtivo estarlamos permitindo aos Estados e
DF trib~r sobre o valor de um outro tribulo (taxa) cobrado por um serviço.público. Tal
poder nao foi concedido à Unillo e, sequer foi contemplado pela Constttuição vigente.

Vale lembrar que a possibilidade ora atribuida aos órglos de previdência ou entidades
c»-,claue, ou fundos especial para instituir taxa ou contribuição sobre emolumentos
dever. HfVir ao custeio desses órgio. entidades ou fundos. na satisfação das' sua
necessidadeafinanceiras ou na realização dos seus objetivos sociais de entidades
meramente privadas e, nlo ao custeio dos serviços públicos notarias e de, registro.

N. verdade o que ora estarlamos possibilitando seria uma altematiya. a, an'!!la
preten~r fn!.stada por diversas decillOes judicias, de carrear parte da.!.eeeita'gerãda
pelos emolumentos para esses 6rgAOII, entidades e fundos, num inaceitável privilegio a
..... instituições particulaAlS que, muito embora devam merecer todo n0180 respeito e
adrnlraçio, nAo podem receber tratamento desigual em relação a outras em igual
~. o ••

2"Sugeatio:

SIja considerIlda a natureza jurldica dos emolumentOll relatlvos aoa •• praticados
pelos àlIrviços notarias e de regiatro, pare efeito de fixaçlo da regra gerale.

S8ndo os emolumentos uma receita de natureza tributaria, sua base de càlculo, os
crilériOII genérlcOll de tixaçllo, apuraçlo e reajuste devam obtervar o regime tributário
próprio de~ eapécie.

A norma geral que noa~ Rlabelecer nlo pode ser contràría. !!.~·ol!Pr
conatilucionaie d. tribula9IO lOb a modaUdada de taxas ou mesmo àcIlllllss .
gerais lixada pela LlI/ COIIIIllelMntar n" 5.172186 - Código TribÍltárÍô NáJonal
rec:epcionado paIo.rI. 34 55" clc 146, 11I, "a" CFI88.. .. .

Dal que, • pouibUldllde de se realizar reajuallla periódico dos emolumentos e com
vlg6nciajá.tIO CUra0 do~ ano e a utlIizaçIo, como crlIério de reajuste, da média
doa prBÇOll pllblÍCOll. ofende ao regime tributàrio constitucional das taxas.

Ademais, não devemos estabelecer correlaçAo entre a fixação dos valores de uma taxa
com a média dos preços público por ser ilógica, seja sob o Angulo juridico ou
econOmico. isto porque tratam-se de receitas de origem, regime e finalidades distintas.

3" Sugaatlo: .

As soluções difel'lllltes apresentadas em cada uma das versões do substitutivo do
relator, pare a qu"ixa reeomHlte doa deJegatárioa do serviço de regiatro teIativo a
necessidade de compensação pelo erário em razão da gratuidade de que treta a Lei nO
9.534187, nlo nos parecem ainda perfeitas.

Tanto em uma quanto noutra o caminho sugerido esbarra na autonomia dOll Estados e
DF. Seja porque invade sua autonomia financeira, como no caso da redllÇlo constante
do primeiro texto substitutivo, seja porque invade a autonomia polltica destes entes ao
Ihea impor. através de uma lei Federal, uma obrigaçAo normativa, sujeita ainda aos
parAmetros de u~.a .outr~.I=i,~I. que não Mta e que virá a ser ainda editada.

Ora, se não é para solucionar esta questlio agora, pois então que se mantenha o texto
original do projeto onde nada foi dito sobre este tema. '

Caso contrário, devemos ao menos definir no texto. os critérios genériCos alserem
observados pelo legislador estadual e distrital, respeitando suas' autonómlaa e
conferindo-lhes a faculdade de ressarcir, a 1od0ll os registro, parte ou nenHum e, da
forma que compreenderem. sem contudo se afastarem dos panlmetros básicos
fixados.

Os requisito básicos (normas gerais) para que se procedesse a compensaçllo
deveriam estar assim estabelecidos ( no substitutivo do relator):

Arl. 8', Estados e Distrito Federai, no exercício de suas competlnclas
constitucionais, observario quando da pratica dos atoa edminl.nf/vos ,..",f/vos
a compensação peio ....rlo em razão de gratuidatM de que trata • Lei". g.534If17,
o que dispuser a SUlJS ieis eapecificas e o seu orçamento anual.

Art 8'A - A lei especifica deveril obaervar dentra outros aspeetoa, para •
compenaaçilo total ou parcial:
1. a estrutura de cade cartório e a sua receita média mensal;
2. o nrlmero de atandimentoa e o nrlmero de beneffci'rloa pela lei de flTlltuidatM

no periodo e na jurisdlçilo cartorilria; ,
3. o respectivo percentual filJllnceiro gerado pela gratuldatM dos ael'Viços
notariais e de reglatros em proporç'o ao total de I1IInhos.

O nosso papel como Legisladores Federais. se esgota em possibilitar e descrever
-ganericamente as hipótell&s de se realizar a necessária compénsaçao, sem contudo,
invadir espaço legislativo. financeiro e polllico alheio ou que nIo tenha sido~
pelo texto constitucional.

Por tudo islo, e no aguardo do apelfeiçollmento do aubatitutlvo com o aooIIIimenkI de
nossa sugestões e o afa&lamento da inconatltucionalidadea apontIIdu, __ pelIi _
admissibilidade.

PROJETO DE LEI
N2 4.741-A, DE 1998

(Dos Sra, Jaques Wagner e Maria Laura)

Altera para dois anos o limite máximo para relToação de débttos, junto a
qualquer empresa ou fornecedor.

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; E DE CONSTlTUfÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)
- ART. 24,11).

SUMÁRIO

, Projeto inicial

11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

, tenno de recebimento de ernencla6 -1998
• termo de recebimento de emendas ,1999
• parecer da Relatora
• substitutivo oferecido pela Relatora
• tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
• parecer da Comissão
• substitutivo adotado pela Comissão
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o Congresso !':acionai decreta:

Art. I' OS comprovantes de pagamento das conras de ágwL luz.
telefone. imPOSto de renda e outros, só poderio ser reclamados pelas insótuições ou
fornecedores, no limite maximo de retroação a dois anos.

Art. ~o As empresas fornecedoras de serviços, que após dois anos
não fIZerem reclamações de suposras dívidas por pane de seus usuários, ficam impedidas
de fazê-las a parór de vencido esse prazo.

Arr. 3' Esta lei entra em \igor na data de sua publicação.

Art. -l' Revogam-se as dísposições em conmirio.

Justificação

São varias os instrumentos jurídicos que regem a prescriçio do
prazo de dividas com fomecedores de serviços, tanto públicos quanto privados. Nio
estamos agindo díreramente sob esse instituto. mas à decorrencia acarretada pelo mesmo.
Ainda é comum o sacrificio dos consumidores que quiram seus débitos religiosamente,
verem-se acoados a localizarem recibos de pagamentos feitos há muitos anos passados.
~uitas das vezes•.por erro exclusivo das prestadoras de serviços. E. nesses casos.. mesmo
qlWldo cabe recurso ao Código de Defesa do ConsumidoT. ·não há inegu1aridade das
empresas. mas -desorganização". Frente a obrigaçãO de manter recibos por tão longa data,
são vários os lIlll1Stornos causados.

Nos nos~o::. uias. i..:Íeruw,J-nos muito às condições contratuais do
trabalhador. Ali está descrito que o prazo para reclamações trabalhistas são de, n?

máximo. dois anos. Com o desemprego agravado pera situação conjuntural e estruturaL
não "emos moóvos para diferenciar esses prazos. até porque a relação de emprego e
salários para o pagamento dos débitos é diretamente proporcIonaL

As condições para interrupções da prescrição como a citação ao
devedor. o protesto .JudiciaL o ato judicial que consótua em mora o devedo~. ou ainda por
qualquer ato meqUlvoco ainda que extrajudicial que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor. conforme prescreve o Código Tributário ~acional e outras
legislações afins. não são alteradas. O que ver-se modificado é o prazo para que sejam
guardados os comprovantes de pagamentos efetuados às fornecedoras e prestadoras de
serviços.

Dada a importãncia e o beneficio da tal medida para centenas de
milhares de pessoas em todo o pais. conto com o apoio e aprovação dos nobres pares
dessa Casa.

Sala das Ses:ões. em de agosto de 1998.

.·.t:... :.L;l'..... ·, . •. /..;.,,!.l:~
Jaques Wà.oer _ •. ':/.i.t ~,.z.

Deputado Fedbia'í- PTIBA i -

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.741198

Nos termos do Ar!. 119, capuf, I, do Regimento
Interno da Càmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissêo
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 04111198 a
11/11198. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 12 de novembro de 1998.

~
/. ~

Aurenilton Ara Almeida
S tário

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

o Senhor Deputado Jaques Wagner formulou, em 23
de fevereiro de 1999, requerimento de desarquivamento de propo
sições de sua autoria, com fulcro no art. 105, parágrafo único, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.

Considerando os requisitos ínsitos em nosso disposi
tivo regimental, defiro o desarquívamento das seguintes proposi
ções: PL nOs: "3.239/92; 339/95; 1.784196; 2.412196; 2.158196;
"3.461/97; '-$.428/97;' 4.741198; ''4.781198; ~2.915192; "4.088193;
4.548194; '1.279195; 2,202196; 3.388197;"'3.274197; 4.148197;
'4.885199; POC nOs: 375197 e 240196; PRC nO'111/96; Em relação
aos PL's nOs 2.260196 e 2.626/96, ocorre a prejudicialidade do pe
dido, conforme art. 163, do citado RICO. Quanto aos PL's nOs:
4.087193; 4.579198; 4.742198 e 49199, os mesmos estão com regu
lar tramitação. Por fim, os PL's nOs: 260191; 3.238192; 494195
34195, foram arquivadDs definitivamente; os PL's nOs: 2.515196 e
3.680197, apresentam autoria diversa e o PL de nOs: 2.040191, está
arquivado desde a legislatura passada.

Oficie-se ao requerente e, após, publique-se.

Em .,j.~ I o~ 199.

~ELi\MER
····p~~dente

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.741/98

Nos termos do Ar!. 119, capuf, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
detenninou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 31105199 a
08lO6I99. Findo o prazo, náo foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 09 de junho de 1999.

~~~
Aurenilton~~Almeiéia

Secretário

I· RELATÓRIO

o Projeto de Lei nO 4.741, de '1998. de autoria do ilustre
Deputado Jaques Wagner e da nobre Deputada Maria Laura. propõe que os
pagamentos das contas de água. luz, telefone. imposto de renda e oÜti-os, sÓ
possam ser cobrados retroativamente até o limite de dois anos.

Justificam os autores do projeto que sua proposição baseia-se
no fato de as cobranças em atraso serem decorrentes do. mau funcionamento e
desorganização das empresas fornecedoras. e estabeleceram o prazo de dois anos
por ser este o tempo possivel para relroagltem reclamações Irabalhisl8;y,-
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o projeto não recebeu emendas e cabe-nos, nesta Comissão
de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias. analisar a questão no que
tange à defesa do consumidor e às relações de consumo.

11 • VOTO DA RELATORA

o projeto sob comento é interessante para os usuilrtos dos
setViços que menciona, pois estabelece um limite para a cobrança retroativa de
débitos.

Somos favoráveis a idéia do projeto, porém acreditamos que
não se pode reunir numa mesma lei elementos tão diferentes como contas de água,
luz e telefone, de um lado e imposto de renda do outro. Também, não vemos como
bolI técnica Iegisletiva a introdução do termo "outros" (pagamentos ou contas) no
artigo primeiro do projeto em foco.

Outrossim, o tempo de retroação para cobrança de débitos
estabelecido em dois anos nos parece excessivo, quando nos referimos a contas de
água, luz e telefone, pois lIio as próprias concessionárias as responeáveis pela

inItaIaçio de relógios marcadores, pela leitura periódica dos medidores e
infDnnaçio da conta 8 pegar parlII os usuãrios.

se as empresas fornecedoras de tais serviços, por omissão,
negiigêncill ou problemas operacionais. informarem erroneamente o usuãrio sobre o
valor a pagar, não podem estes serem obrigados. posteriormente, a aceitar

Iailçamentos a débito em suas contas. multo superiores aos valoles mensais a que
estiI acostumado a pagar e que já inccxporou em seu orçamento doméstiço:

Neete caso, acreditamos que o período mâximo para cobrança
de débitos atrasados não deve ser superior a três meses. sob pena de tomar inviável
para o usuilrio-consumidor o pagamento de uma conta multo além do que esperava,
e acumulada por vários meses de etraso, em decorrência de problemas operacionais
e mal informação das companhias fornecedoras.

Caso diferente é aquele em que se comprove a má fé do
usuário por adulteração de medidores ou outros artifícios para diminuição de seu
consumo. Nesta situação, tanto uma cobrança estimada retroativa. quanto outras

punições cablveis aio juslilk:áveis.

Dessa forma. acolhendo a idéia central da proposição sob
comento, elaboramos substitutivo visando o aperfeiçoamento e a melhor definição

do objeto da proposla.

o Congresso Nacional decreta:

_ Art 1° As empresas fornecedoras de água, luz e telefone não
poderao efetuar cobrança retroativa de consumo para período superior a três
meses da data em que for remetida a última conta para o usuilrio.

Parágrafo único Excetua-se a determinação do caput deste
artigo os casos em que for comprovada culpa do usuário para o estabelecimento
do valor cobrado a menor.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 4.741Í98

Nos termos do Art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 02109199 a
14109199. Findo o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 15 de setembro de 1999.

~~-
AureniltonAr~ Almeiaa

Secretá o

JIl - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente o Projeto de Lei rf 4.741198, com substitutívo, nos termos do
parecer da relatora, Dep. Laura Carneiro.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI NO 4.741, de 1998

Diante do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei rf
4.741, de 1998, nos termos do Substitutivo anexo.

5ala da Comiaio, em 3C de o.~C!>\ I:>

c 1.~~-(·/--
Deputada Laura -'.

ReI8lora ~ '. I

de 1999.

Estiveram presentes os senhores Deputados,
Luciano Pízzatto, Presidente em Exercício, Celso Russomanno e Paulo
Baltazar, VICe-Presidentes, Expedito Júnior, Eunlcio Oliveira, Fernando
Gabeira, Jorge Tadau Mudalen, Luiz Bitlencourt, Bedu Picanço, Ricarte de
Freitas, Ben-HIX Ferreira, Marcos Afonso, Márcio Bitlar, Fernando Zuppo,
Pastor Valdeci PaÍVa, Fátima Pelaes, ArIíndo Chinaglia, Duma Písaneschi e
Sérgio Novais.

sala da Comissão, em 06 de outubro de 1999.

L:... tá-··Deputado LUCIANO rro
VlC8-I'"residente no exerclci a Presidência

Qispõe sotire o tempo máximo
permitido pera retroeçio da
cobrança de consumo de igua,
luze telefone.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre o tempo máximo permitido para
retroaçllo da cobrança de~ de água,
luz e telefone.
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oCongresso Nacional decreta:

!. _AJ. 1° As empresas fornecedoras de água, luz e telatone
não poderão efetuar cobrança retroativa de consumo para período superior a
três meses da data em que for remetida a última conta para o usuário.

Parágrafo único. Excetua-se a determinação do capul deste
artigo os casos em que for comprovada culpa do usuário para o estabelecimento
do valor cobrado a menor.

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

Sala da Comissão, em 06de~oe 999.

.L-~~ ..
Deputado LUCIANO P ná

Vice-Presidente no exercício Presidência

PROJETO DE LEI
N2 4.776-A, DE 1998

( Do Sr. Milton Temer)

AlIem o parágrafo úmco do art. '9 lia Lei nO 9249. de 26 de deZembro de '995.
tendo parecer da ComIssão de Finanças e Tributação pela compat.bil~ e
adequação financeIra e orçamentàna a. no ménlo. pela reje.çAo (relalor Dep
Cuslod1o}lattosl

IAS COMIS~ÓES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 'MERITO. E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO IART [,41· ART =4 li,

SUMÁRIO

" • Na ComISsão ae F•.,a.,:;.as e Trlbuta;:.àc
• termo Oe reCeOlme"lto Oe emendas
· parecer do Réla:o'
• parec~ da COmfSS.3~

o Congresso Nacioml decreta:

Ano 1· O parígrafo único do artigo 19 da Lei nO 9.249, de 26 de dezaabm
de 1995 passa a vigorar com a seguinte redaçio:

"Ano 19 _ __

Parigrafo único. O disposto DeSle artigo lliO se lpIíca às
instituições a que se refere o § 1· do an. 22 da Lei n· 8.212, de 24 de julbo de 1991.
pua as quais a alíquOl& da cOIIllibuiçio soc:iaJ será de vinte e ois pc.- ceIIlO.

Ano 2" Esla lei enlIa em vigor na data de sua publicação.

Art.)· Revogam-se as disposições em CODlIirio.

JUSTIFICAÇÃO

As inslíIwções finana:iras perfazem o selelo _ de enIidades que aio
r<colhem a Comribuiçio pua a SeiUridade Social - COFINS AIán d<slas, IJ*&I as
instituições de assislênc:i.l social sem fins Iuamvos 80=0 da mesma p<erro(WÍYa. as quois.
vak ressa!lar. s10 d.....oras de inamidadc COIISlÍIUCIonaJ no r=Ihímc:nIo de roda e
'lUJlluor rontn!-<Dçjo soaaJ

Cl'tnl' '~ln:l'3:"o1f'tldJ. • ~\(' It3Umerl1o tnt'4Junu IJ\·tM'C'ClJ~' u m.stm.II\.Je.
"ru.'':tJ~ r,u!.L'"L71 .1 an::zr naJJl..,.lfl.J.1mcfne, com um &.1J4Lk'U r...ll!\ ~C'\-.da d.1
Comnbwç.io :'oaJJ wbre o Lucro Uqwdo. fiud.a em Z3~ •• DUm comeu!' em que &1 dcmm
etnr'fesu ts:.J\'L'n SUrc:tI.\ • l1lm abquota dt )~. Com. oJ.t,;.iu do 'u,n.,kl ~..-::u.: de
1::mcrJ1'CJcu.. estC' pcrccnnJ.1l apbca..'d lJo mstttwçôes fioaDccru fUI e1C'\'2do r.l..~ ; ..... tcnJ,.,

SIdo rafu.:Jda rom I o.!J;.4o d.1l..er n- 9 ~Q~~. pan Ir.

MedJ;u::e a riJ.bora;:io de." sunuU.çôo $l«e CóUf.!.l t..,buu.ru ....,.:JdCT:'lC' 5Dbrr
msutw;ôa ri:'"..l.....:e:nl e dem.u!lo~ (OI paSSlvd conc1uu que ti pnma."3.5 f.:M'ilm
....on<ODl<fl.. f,,·OfOOJ.u com o r_ apbCol\-cl <k co!nnçJ. d.1 (ootnbw~ !MxuI ,,>bre
o Luao e de 1!Ilpç.ão d.t COFISS Com base no pressuposr:o de tdérwco f.t:ura:nmro r wm
mor~em de lucr";t bqwdo de I(lO.. OOllSlderada boswue rc:absu nos p>dr'''' anws de
oper.açJo Ill!.setor 6=0. verificamos que a <:MP Itibuwu suponad.1 pdas omprosu
comerciais sempre superou em brp lJW8CDl a das instmuções 6naoc:cir:ls Isso podo ocr
verificado no quodm a seguir .

F_ Luem Llaoido COFINS csu. IRP1 c....ToraI
CSIL-23% IDO 10 - 1,87 2,34 4,71
-'oloon>

llmúdo
CSLL-3O% IDO 10 - 2.J 2,7 S,O
_olocro
, Iiouido

CSIL-II% IDO 10 - 1,1 2.S 4,3
_o ......-

F_ LUClOLx.- COFINS csu. 1RP1 C&tDToCOI
CSIL-IO% 100 lO 2 0.91 3.11 6.09
-'01llcro.......
CSIL-I% 100 10 2 0.1 2.S S,3-.:

Os dados acima c:oafeRm llIDI idãa aproximada do srm de injustiça que tem
pnvaloc:ido. ao lnaBo dos llDOI, lObn: O Iistema de m:olbimcuIo da c:oaailJuóçio social
sobre O b:ro~ • COFINS. Como se nbserva. l!lICJIWIlO a c:arp atual das imtiIuiç6a
fiaaDcoiru • de C<I'CI de 4.3. a das dc:mIis empresas se situa 111 &ixa de 5.3. revdando uaa
~ do rq:ime lribuIirio que demanda~e~. Caso nossa propooiçio oeja
..... ac:arp &lUII dos balx:os sofreria um acresamo de 0.5 poalO, O que a sítuana llUlII

pawnar ainda uúenor oqude suponado pdas empr.... comercials. Assim.~ de se
coa1il'\ll&t <01lIO umI proposiçjo radical e lendcnaosa. o proj..o de loi que "'"
~ se rrw:sle de um CoiU3Ier moderado. que "UI unica e ex~e
contnbwt 1'olfa aferuu unu du. l1U.1ml:RSdJ~ dt' nosso S1!>1mLl mbut.l1l;J

Ptlr \'<l!:" !..Jll t: fl'rç..,SL' U:C('lnht'tC1 3. nt"Cc:-'....IJ.aJe Jt."' que l1 \l:'tl'" ti.:-.J.."KCUO u.":1..~

ol"'õUt:U unu rol.:'.:d.. d., ......T:.:i..'l1 LlUC h"It: C' t:,: ..,J•. de" .1Jllrl...~~ ..'t'.> I!.J So."C'Icd.J.!C'. que
~ tem li "r:t" com q-.Kd&s nu pul~ de ".-üurl"'\ C" cn~ nus merwos t~....J.nCaros lo!Jvb&1S
Pon.mto. n.ld.1 tn.l1~ )US10 que ~ rc:st3bdeç.J li ~3U de maJCnc.t tnbut.ln.1 .lr~"eJ ~

msunuções fin:mcetn1. que ja (:Ol.1ZIJ de utnJ c(lm~ rrws do que proporCIona!. que
lhe> e confcnda com, 'sençOo d.1 COFD;S

D1ante dc:s.sc:s U~"UDlcnIOS. esperamo~ ~onw com o apoIo dos DObres
CoIC!Z.I.S p.va "eT apro...,;b a presente proroS1~

/ .. ~:,-,.:: .-{....:.::...,
Deputado Milton Teme.

PTIRJ

"LEG~ÇÃOCITADA ANEXADA PELA
COORDENAQl.O DE ESTUDOS LEG1SLATIVOS- CeDI"

LEI N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS, BEM
COMO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

An. 19 - A partir de 10 de janeiro de 19%, a aliquota da
contribuiçllo social sobre o lucro líquido, de que trata a Lei nO 7.689.
de IS de dezembro de 1988, passa a ser de oito por cento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às
instituiçlies a que se refere o § ]0 do an.22 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 199 , para as quais a aliquota da contribuição social será de
dezoito por •:nlo.
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LEI :'\" 1'.212. UE 24 DE .Jl'LlIO UE 1991

IlISI'(ll SOBRE·. A llRtjA SIZA(,"-\O I>A
SEGl'R/l>AOE SOCIAL. ISSHITI I'LASO
DF C'l'STEEO. E [l·' Ol TRAS
I'Ro\"IDESClAS.

LEI OR(i.·\:,\ICA DA SEGl'R[OADE SOCIAl.

TÍTULO \'1
Dt' Financiamento da Seguridade Social

CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22 - A .contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art.23, é de:

§ )o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de titulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização. agentes autônomos
de seguros privados e de .crédito e entidades de previdência privada
abenas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no
art.23, é devida a contribuição adicional de 2.5% (dois inteiros e cinco
décimos por cento) sobre a base de cálculo definida.no inciso) deste
artigo.

......~W"I. 11\.'> lCrm('l~ ao ano lU:". paragra.to UR1~C'.

do RlCD, o dcS3l"qw\"3ltltnto d:lS segumtes
proposições PL's 4775:98. 4716.'98;~

PubIJquc.se. . / ?i41D.:"

,~O', 03 , Só <.ws/ ...

REQIERI:\IESHI
IDo Sr. Deputado MIlton Temerl

Requer o desarqui\"amenfu
de proposições.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da
Càmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. o desarquivamento dos projetos
de lei, a seguir relacionados, de minha autoria:

PL No. 04775/98
PL No. 04776198
PL No. 04778/98

Sala das SesSÕes, 09 de março de 1999.

COMISSÃO DE tlNANÇAS E TRIBlITAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.776/98

N: ~ :.'~r--;~ :1:1 a~ 4':t I .1.: R..·~ ~!'~:D I....·,·~~" ~.) CtJ~.)~a d"s
Jo.':' ...:JJ::s c Sr p·ot>s.j('''~€, oa:e':T' "lOu a atoe'1Jra e {jIVU ;;a;.J:l l"a Orot:'''Tl 00 D,a das
r.O"'"l s"'(~s df' rra:o ~.,ra a~re5(>n~;)çjo de emen·j'a5 a parH ;jôo' ~4:C: '?9 por C,'1CO

~~SSÓ<e'S E590:0300 o rra~o n.J:J foram t{",=('t' :1as emendas ao t'r::-~(o:o

Sala aa Comissão em 31 de maio de 1999

.1 • .J'~'''~t... •. __ ...... \...;_.

Mana Linda Magalhães
Secretana

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

l-RELATÓRIO

Com a proposição em epígrafe, pretende-se obter a
elevação da alíquota da Contnbuição Social sobre o Lucro Liquido, aplicãvel às
instituições financeIras, para vinte e três por cento. sob a alegação de que essa cifra
asseguraria o nivelamento da carga fiscal entre o setor financeiro e 0$ selores
comercial e industrial, a qual estaria desnivelada. em favor do setor financeiro, em
aproximadamente um por cento, em função de que a alíquota da CSLL vigorante
para esse setor, de dezoito por cento, contra oito por cento para 05 demats setores,
seria insuficiente para compensar a nào-incidência da COFINS sobre o setor
financeiro.

De5arqUlvado no mico desta Legislatura, a pedido do
autor. vem o feito a esta Comissão. na forma regimental. para verificação previa da
compaliblildade ou adequação orçamentáf18 e financeira e, também, para
apreCIação do menta. constando não terem Sido apresentadas emendas no prazo

11· VOTO DO RELATOR

Do ponto de vista preliminar da comoatlblhdaje c~

adeQuação orçamentana e financeira nennum atllce se anleo6e ao Intento OI?
propICIar aumento das re:eltas ja UnIão mediante aument:: oc allQuo:a oe
loodencla da CSLl SObre o setor f'nancelro

O...a"~: ac menta ~. pr(>C1s,:; cbse"'"ar 'JU(:- <1 ro"OODS ;..l;1

se tomou extemperanea I...ma vez Que antes mesmo do seu aesa~QuI"a'TIe"lo

o.IPfO.OU ~« .1 lt:, r' ~. ~'O ;j~' ':-:..B "-t.'"'q,mdo a C:,;.:u (" se!Ql !''1a....:t''ro ;:'.:ISSO a

<.. ...~.., .... 'f\' c;"'" .1 '''''''.j.'.''''-,j ; t C;Jí INS ".",\ ''J...Ll'c.J:Je o.-. ;:'''''';0f'~ ':C"!'l r.s j J!>

.... ··!O',..'; ':J,i t~-:-Crl:l"""<1 ~; ... -:- .... ~ ~ ...d~ ;W tr,.,s ~>Q' :en:c sC'~re,) 'f'~';> ~J t~ ...:.:I

t't.;';d5 ·,)zÓcs ell005Tas voro PELA
COMPATIBILIDADE E ';Df:.OU,;çAO "NANCElRA f:. ORÇ;,M~NTARIA DO
PROJETO DE LEI N" "--" DE '~3g E QUANTO AO MERITO POR SU';
REJEIÇAo

Deputado CUSTODIO MATTOS
Relator

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hoje,

concluiu, unanimemente. pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentárie

a. no mérito, pela rejeição do Projeto da Lei nO 4776198. nos termos do parecer do

relator. Deputado Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda Cruslus. Presidente; Max

Rosenmann e Rodrigo Maia, Vice-Presidentes; Deusdelh PantoJ8, Jorge Khoury,

José Aleksandro, José Ronaldo, Manoel Castro. Paes Landim. Cezar Schirmer,

Edinho Bez. Germano Rigotto. Milton MonU, Pauio Lima. Antonio Kandir. CustódiO

Matlos, Jose Milltão. Manoel Salviano. Carllto Merss Jose Pimentel. Milton Temer.

Ricardo Berzolnl. Fatler Júnior. Qdelmo Leão Félix Mendonça. LUIZ Salomão.
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EvllilSlo Fanas. Marcos Cmlra. Francisco Garoa Jose Lourenço. Eunioo Ol.v""".

LuIZ Carlos Hauly. LUIs Carlos Helnze e Ins SimõeS

....
Sala da Cormss;\o é1n.17· de novembrO de 1999

~ I,· I iI /I ,:/tlA
1 r.... ;,/l/VI.:tft'l

Oepl$ada '(coa Cr .JSIUS

P'E"SIde"l!'

PROJETO.DE LEI..
N~ 4,816-A, DE 1998

(Do Sr. Max Rosenmann)

Dá nova redação ao ar!. s' da Lei n" 6.321, de 1976, que diap6e sobre o
Programa de Alimentação do Trabalhador.

(ÀS COMISSOES DE TRABAlHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBlICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MéRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projato inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
l8mIO de recebimento de emendas - 1998
tenno de recebimento de llITMllldes -1999 (nova legislatUra)
p8fllCllI' do Relator
sublItilutivo oferecido pelo Relator
termo de recebimento de lllIllll"ldas ao 8UbsliMívo
complementaçlio de voto
parecer da Comisslio
substitutivo adotado pela Comissão
voto em separado

o Congresso Nacional de<:rota:

Art. [' . O Art. 3' da Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976, passa a
Vigorar com a seguinte redação:

"AI!. 3' Nos programas de alimenraçio

o~~~w~odoT~o~~~m

natJJro ~Ia empn:sa nIo tem naIUIeU saIaria1. nIo. se
ínl:otpoill à temuneraçio p6ill quaisq~r efeitoS, nIo se
constitui base de 'íncidêDcia de contribuiçJo
previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço e nem se configura reudiIÍ1ento tributàve\ do

trabalhador."

Art. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publieaçJo.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta de Projeto de Lei deriva do imperativo de

superar controvérsia, que vem se estabelecendo na Justiça do Trabolho. sobre a natureza

juridica da pucela paga com base nos AI!. 3' da. Lei n' 6.321.76 e Art. 6' do Decteto n'

5191, a titu10 de "aIimentllçio".

É que forte corrente jurisprudencial entende que o referido

Decteto excedeu seu poder regulamentar ao excluir a natureza salarial da. aIimeUIaçio

pora todos os efeitos. uma vez que o lei regulamentadao~ dizia que tal~~ nio

seria consIderada como salário-de-contribuíção pa;,. efeitos prevídenciários. -

Assim. conquanto evidente .. imençio do legislador (boIatear, por

meio de incentivos. o fornecimento de alimentaÇão oos empregados, sem que disso
resultassem vários encargos de nllture2ll trabaIItista, previdenciária ou fucaI), muítos
empregadores têm sido condenados ao pagamento de diferenças de férias, 13" sa1irio,
F.G.T.S., etc•• decomntes da imegraçlo daquela verba ao sa1irio.

A insegurança geillda com o risco de condenaçio judicial acaba

desestimuIaodo os empregadores a conceder esse beneficio a seus einpregados. Dai a

presente medida. sugerida pelo Exm' Juiz Armando de Souza Couto. Jurisdicionado ao 9"

Regional. no sentido de substinnr o texto do Art 3' da Lei n' 6.321176 ~I.. redaçio do

Art. 66 do Decreto n~ 5'91.

Isto posto. contamos com a adesio dos Nobres Colegas JlIl& o
acolhimento da presente miciativa

"LEGISLAÇÃO CITADAANEXADA PELA
COORDENAÇÃODEESIllDOSLEGISLATIVOS-CeDr

LEI N" 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976

DISPÕE SOBRE A DEDUÇÃO, DO LUCRO
TRIBUTÁVEL PARA FINS DE IMPOSTO
SOBRE A RENDA DAS PESSOAS
JURÍDICAS, DO DOBRO DAS DESP~SAS

REALIZADAS EM PROGRAMAS DE
ALlMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

Art. 3° - Não se inclui como salário de contribuição a parcela
paga "in natura" pela empresa, nos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho.

DECRETO N° 5, DE 14 DE JANEIRO DE 1991

REGULAMENTA A LEI N° 6.321, DE 14 DE
ABRIL DE 1976, QUE TRATA DO
PROGRAMA DE ALlMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR, REVOGA O DECRETO N°
78.676, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1976 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 6° - Nos Programas de Alimentação do Trabalhador - PAT,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, a parcela paga "in natura" pela empresa não tem natureza
salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, nao
constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como
rendimento tributável do trabalhador.
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coMlSSAd õi§ tR.4àAL1iõ. DE ADIIIINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO
50" LEGISLATURA - 4" sESSÃO LEGISLAT1VA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 4.81....

Nos termos do ar\. 119, caput, I. do Regimento Interno de Câmara dos

Deputados, o Sr. Presidente determinou e ebertura - e divulgaçio na Ordem do

Dia des Comissões _ de prazo para apresentaçlio de~ partir de

26111198, por cinco sessões. Esgotado O prazo, nio foram recebidas emendas ao

projeto.
Sala da Comissio, em 07 de dezembro de 1998.

~~
Leila Machado C. de Freitas

pI Secretária

PLN"3.19O/I9 fI.N"2.3061!16

PL N" 4.665194 Pi. N"2.339196

PL N" O.9OSI9S PL N" 3.760197

PLN"I.2141!lS PL N" 3.932197

PL N" 1.33419S PLN"4.360191

PL N" 1.546196 PLN"4.403191

PL N" 1.769196 PLN"4.116191

PL N"}:32OI96 PLN"4.13OI9~

Sala~ Sesrlies, em .". oJS IO 'i1-/ !3 'j

~~

COMISSAO DE TRABALHO, DE ADII1NISTRAÇÃO E8EIMÇO PílBUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI'" 4.8111I8

Nos termoa do ar\. 24, 5 1", c:ambiI'*lo oom o ar\. 166, • do lIl1- 119,

c:aput, !, do Regimento 1_ de C..... dos DaptDdos, o Sr. PmidIlnle
c:II6amrinoU a reabar\ID - e divulgaçAo fIII Ordem do Dia das ComiaaIM-da JINZO

pIIrlI apresentação de emendas, a partir de 10105199, por cinco sessões. Esgotado
o prazo, MO foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala de Comissão, em 17 de maio de 1999.

'1 ,I. /l ~ Jl r r
tJ\\.Gt/\/V\...e..u..a.... U~ -~ ~

..;' Anamélia Ribeiro orreia deAra~
Secretária

I· RELATÓRIO

o presente projeto de lei propõe que a parcela in natura
paga, pala empresa, ao trabelhador, na forma dos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não tanha natureza sal8rial,
não se incorpore ÍI remuneraçio para quaisquer efettos, náo constitua base de
incidanc;a de contribuição à Seguridade Social ou ao FGTS, nem configure
rendimento tributável para fim do Imposto de Rende.

Em sua jusülicação, o Autor alega que pretende suprir. uma
omilllio da Lei nO 6.321. de 14 de abril de 1976, que não prevê tais isenções as
quais, no entanto, foram previstas no Decreto nO 5191, cujo art. 6' excedeu e
natureza explicativa de regulamentação, dispondo sobre o que não contém a lei.
Essa sttuação causa insegurança quanto ao risco de condenação judicial,
acabando por desesfimular os empregadores a conceder o auxilio-alimentação
aos empregados,

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas

emendas ao projeto. ,

É o relatório. /~

11· VOTO CO RELATOR

É bastante oportuna a iniciativa do nobre Deputado Max
Rosenmann, tendo em vista a polêmica criada com a regulamentação da Lei
5.321, de 14 de abril de 1976, pelo Decreto nO 5, de 14 de maio de 1991. O art 3"
da referida lei estabeillce que nAo se inclui como salário de contribuição, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as
paroeIa pagas in natura, pala empresa, aos seus empregadO!!. Já o ar\. 6" do
decrlllo regulamentar determina que tal parcela não tam natureza salarial, ou
_ o decre!o extrapolou os limites da lei.

Embora tenha interp!'litado corretamente a vontade do

1llgiaIador, que era de nio considerar a parcela in natura como salário do
empregado, visto que nio as define como salário de CllIllOOwição, -o Poder
Executivo, ao editar o Decreto nO 5191, desrespenou sua compet6ncia

lllllulamentar, pois criou princípio novo de direito material. No ordenamento
jurídico braIiIairo, o regulamento existe em função de lei da qual é complemento,
nio podendo ultrapassar os limites a esta conferidos, sob pena de ser
considerado ilegal e inconstitucional, conforme a sistemática da hierarquia das
..disposla na Conatituiçio Federal.

Normalmente, conaulbHe o decreto regulamentador, que
wm a finalidacIa de detalhar a lei, facilttando-lhe a aplicação. Dellsa forma, o
empregador, seguindo o dttames constantes no Decreto nO 5, de 1991, vem
proc:l!Idando ao pagamento das parcelas in natura - na forma de auxilio
aIIrnentaçio pravisla no Programa de A1imentaçAo do TrablIIho, aprovado pelo

lInIal8rio do Trabalho e EmpfegO - nio recolhendo sobre elas as contribuiç6ea à
5eguridade Social, ao FGTS, ao Imposto de Renda, bem como as demais

contribuições instituídas pela UniAo (SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT,
SEST, S8Iário-Educaçio, SEBRAE e INCRA).

AIIim, o empregador fica sujeito às multas administrativas
oriundas das fiscalizações do INSS, do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Reoeita Federal.

Outroasim, os tribunais trabalhistas vêm, sistematicamente,
condenando os ampregadores ao pagamento de verbas rescisólias, corno 13" e
f8rias, sobre a parcala in natura incorporade á remuneração do trabalh;;dor para
todos os etettos,

lase posto. urge que modifiquemos a lei, a fim de adequá-la
ÍI vontade do legislador originário que caractarizou tal auxilio, nO!! termos do PAT,
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da 1999.

como parcelas destinadas exclusivamente â alimentação do trabalhador, a

exemplo de outros utilidades a ele concedidas, como o vale-tronsporte.

Estas são as razões pelas quais somos favoráveis à
aprovação do Proleto de Lei nO 4.816, de 1998, nos termos do substitutivo anexo,

a fim de desgrovar a parcela in natvra da qualquer incidência tnbutàrie.

Sala da Comissão, em );,. de I ~
~, r

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI NO 4.816, DE 1998

Dá nova reclaçio ao art. 3" da Lei na
6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa
de A1imentaçio do Trabalhador, a fim
desqualificar a parcela in .nrtma CCllIICTUIário
do trabalhador.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1 o O art. 3" da Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976,

passa a vigorar com a seguinte Rlclação:

"Ar!. 3° NlllS programas de alímentaçio aproIIlICios pelo
Ministério do Troblllho e Emprego, a parcela paga in natunl
pela empresa não tem natureza salariel, não se incorpora à
remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de
incidência de contnbuição à Segurtdade Social, ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, e de outras contrtbuições
instituidas pela União, nem configura rendimento tributável
do trabalhador." (NR)

Ar!. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publi<:ação.

r I. jr/
(.1JY

Deputado LUtlAl'IO CASTRO

.' ...Réíator

~i

COMIS!lÃO DE TRABALHO, DE ADIIINl8TRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.816198

NlllS termos do art. 119, caput, li, do Regimento Inlwno da CAmara dos
Depulados, o Sr. Preaidenle del8nninou a aberlI.nI - e divulgaçiio na Ordem do
Dia dM ComiaIOM - de prIIZO para~ llaÇio de 8IIllll\dM, a I*tir de
OllIllllIll9, por cinco HII6eI. &gol8do o prIIZO, nio forwri recebIdes·_Idã.a
SUIJá!lutivo oI'1lrecido pelo Rellllar.

Sala da Cornllldo, em 15 de junho de ~999.

COMPLEMENTAÇÃO DEVOTO

Após ter sido apresentado o nosso parecer com substitutivo

à proposição em epígrafe. o nobra DlIPUtado Paulo Paim. pediu vista do projeto e

o l1l!omou a1XHentando voto em separaclo.

O voto inclui sugestão de alteração do substitutivo. a fim de

deixar clara a intenção do legislador. sem. contudo. alterar o conteúdo do paÀlcer

e do substitutivo já apresentado.

Durante a discussão do projeto. entendemos que.

efetivamente, a contnbuição trazída pelo ilustre colega aperfeiçoava o texto, não

restando qualquer dúvida de que a pa~la paga in natura a titulo de auxilio

alimentação. qualquer que seja a sua modalidade. não tem natureza salana!.

não incidindo. portanto, sobre essa verba o desconto da Previdência Social. do

FGTS. ou de qualquer outra contnbulQã0 preVIsta em lei. tampouco configurando

rendimento tnbutável do trabalhador.

Diante do exposto. complementamos o voto a fim de adotar a
sugestão do nobre Parlamentar. e votamos pela aprovação do PL n° 4.816/98 com
as alteraçães sugeridas.

Sala da ComIssão. em 22 de setembro de 1999

PARECER DA COMISSÃO

A ComissáO de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ondinéría realizada hoje, APROVOU, unanimemente, com substitutivo, o
Projeto de Lei n" 4.816198, nos termos do parecer do Relator, Deputado Lucieno
Castro, que apresentou complementação de voto. O Deputado Paulo Paim
8pI1lSentou voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputadoll:
José Múcio Monteiro, Presidente; Lafre Rosado e..Jair,.MenegueIli,

VlC8-Presidentes; Paulo Rocha, João Ribeiro, Pedro Henry, Pedro Celso, Exped~o
Júnior, Avenzoar Arruda, Paulo Paim. José Mililão, Enlvaldo Ribeiro, Pinheiro
Landim, Luiz AntOnio F1eury, zalre Rezende, Pedro Eugênio, Roberto Argenta,
Joio Tola, Wilson Broga, José Carlos Vieira, Herculano Anghinetti, Vivaldo
Barbosa, Eduando Campos e Luciano Castro.

Sala da Comissão, em 22 de setembro de 1999.

. !7 IJ
I~,

Deputado JOSE MUCIO MONTEIRO
Presidente

PROJETO DE LEI ti" 4.816, DE 1998

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dá nova redaçio ao art. 3' ds Lei n" 6.321, de
1976, que dispõe sobre o Programa de
AJirnenWção <lo Trabalhaclor, a fim de
deoquaI'_ a parcela in natura como salário
do trabalhador.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" O ar!. 3" da Lei n" 6.321, de 14 de abril de 1976, passa a vigorar com a
"lJuinIlI redlIçio:

"Art. 3" Nos programas de alimentaçio do trabalhador administrados pelo
Minisljrio do TraI*ho e Emprego, a p'lrcela _ in natura pela empresa, comlSpondente
aoa~, em quatqLMr de luas modall_, nio tem natureza _, nio
se ill<:llIl>Cllll á l1lIlIUMfI.çio para quaisclt* efeitos, nio conItitlJi bale de _ de
comboiçio á~ Social, 110 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a ouIrM
c:onlribUiç6es ellabellcicla em lei, nem conl'1\IUI1l....-n1o trlbUtllvel elo ttabaIhtido<."

Art. 2" EIla lei entra em vigor na data de _ publlcaçio.

5eIa da Colôuio, em 22de"'- de 1999.
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO PAULO PAIM
(PEDIDODEVISTAj

o Projeto de Lei nO 4.816. de 1998, pretende alterar a
legislação que dispõe sobre o programa de Alimentação do Trabalhador, a fim de

estabelecer que a parcela paga in natura a titulo de auxilio-alimantação não será

considerada como salário.

o nobre Relator do projeto. Deputado Luciano Castro,

votou pela aprovação da proposição. com as alteraç6es apresentadas no
SubstitutiVO ao projeto, para, efetivamente, retirar da parcela in natura paga a

título de auxilio-alimentação qualquer incidênCIa tributária.

Isto posto, embora tendo a mesma opinião do Relator.

favorável ao projeto, gostaríamos de apresentar algumas sugestões para a

alteração do Substitutivo apresentado, no sentido de aperfeiçoar o texto sem, no
entanto. alterar o seu conteúdo. conservando os mesmos objetivos e propósitos

que nortearam tanto a proposição pnnclpal quento o substitutivo do relator.

Buscamos. assim. legitimar a correta interpretação da

vontade legislativa quando por ocasíllo da concessão de incentivos fiscais ás
empresas que aderissem ao PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.

Na prática. as decisões Judiciais que determinam a

incorporação do beneficio ao salário para tOdos os efeitos, inibem as empresas

quanto a sua concessão, pois o custo da concessão do beneficio toma-se muito

maior.

Assim, nos termos do art. 57, inciso XI, do Regimento

Interno da Cãmara dos Deputados, sugerimos as seguintes alterações ao art. l'

do Substitutivo apresentado:

·Art. 1° O art 3° da Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1.976,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3" Nos programas de aRmentaçáo do trDbelhador
administrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a parcela paga in natura
peta empresa, cOlT8llpondante ao auxUlo-allmentaçio, em qualquer de luas

modalidades. não tem natureza salarial. não se incorpora à remuneração para

quaisquer ef1lítoa. não constitui base de incidência de.contril:lUiçlio.. 5eguridade
Social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e e outras contribulç6es

estabelecidas em lei, nem configura rendimento tributável do trabalhador:

Isto posto. votamos pela aprovação do Projeto de Lei nO

4.816. de 1998. com as alterações sugaridas ao Substitutivo.

Sala da Comissão. em 22 dauh ro de 1999.

PROJETO DE LEI
~ 4.884-A, DE 1999

(Do Sr. Marçal Fllho)

Prolbe a exposiçio de publicIlçlles de conteúdO erótico ou pornográfico nos
~ que efetuem sua vendII.

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMillA; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I - projeto inidal

11 - Na C~ssAo de Seguridade SOCial e F8!Jlilia:
• tenno de recebimento de emendas
_ parecer da Relatora
_ parecer da Comissão

o Congresso Nacional de=la:

Art. I' As banca! de jomais e revisIu e oUlXU enlidadcs que
vendem publicações de C<lnteúdo erótiC<l ou pon>ogJifico nio podedo ~las ao
público. devendo conserva-las sob a guanla de seus ItSpOII5ávels e SOIIlCIlle~

aos clientes que as soliCÍ1llrem.

Art. 2" A~ ao disposto _ lei sqjeitaIá OS

ÍIIÜItlnS á multa de RS100,OO (cem reais) por ex=plar de publicoçio exposla. .

Art. 3' O Poder Executivo reguIamemari esta lei 110 pnzo de 120
(CCIIlO e vime) dias, oportuuidade em que definirá o íqio fiscaIiDdor.

Art. 4' Esta lei CIWB em vigor após a sua IegIÚIIIIOIIlIÇ.

Art. S' Rcvogam-sc as disposições em CODlJjrio.

JUSTIFICAÇÃO

A inlincia eaj~ de llllISO PaIs vêm lC:IIdo expoIllIS a UIIIa

quantidade enorme de material erótico eJ'OIDOllláfico. Tal situaçio poaui um perccntIla1

de~, e mesmo de pervmio, muito graudo.

A exposiçio proma1tJra a tal lIlI!criaI. quaDdo a criaDça aiDda JIIo

daponoa a sua lIr:DÇio pila UIUIIIIlI lClO1Iis, pode .........- Cl~

sadio daoexuaIidade e~udicara inserçio 1lOIIIII1 do individuo !lO meio sociaL

N... pmjelo 0SIabcIccc que as bIDcas de jomoís e ICYÍ*S e
_ inIIituiçi5c:s que veadcm llIIleriaI cniâco ou JlOIDDlIláfico, dcm'Io CllI*rVli-Io lOlJ

...guarda, _ o colocoDdo ao aIcaDce dos cIieuIes quandopo< eles JOIicilade>.

Cem mo cstatemos evitmlo o seu manuoe;o por crlm;as e
llliI>leec:eJp!, e lIIIIbém a \'O:llIlISria cxpllIiçIo p6bIica á pclmDSIafia a que 1IlldDo os
cidIdIe>s si<> hoje submctíde>s ao pusar em ftemc a boncas dej~ e rcvistu.

Por _ motivos. solicilamos o opoio de todos os SeabDres

Dcputade>s eSenadores pila allJl"'V&Çio de nosso projeto.

SaIa das Scssllcs, emI~de tJj de 1997

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.884/99

Nos termos do art. 119, caput, /, do Regimento
Interno. da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determmou a abertura • e divulgaçio na Ordem do D'
d C . Ia

as omissões - de prazó' para apresentação de
emendas, a partir de 12 de abril de 1999;põrcinco

seS8õ~B. Esgotado o prazo nio foram recebidas emendas
a.o proJeto.

Sala da CominA0, em 19 de abril de 1999.

I. RELATóRIO

O ProjeID de~ n" 4.884. de 1999, do i1ultrll
~ Me!çal Filho, PI1IIIIIlde proibir a 8XpDIiçIo ao P\lbIico de

~ de conte6do WÓtiCD ou PDmclll'*ico em llMcas de iDmeis •
reviatu ou DUtl1II enIicMIdes que aa vendem estílluIaIldo
caao de dfllobedi'ncia 'multa P8IlI o
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Justifica a sua Proposição afirmando, dentre outros
argumentos, que a exposição dessas publicações pode comprometer o

desenvolvimento sadio da sexualidade- das crianças e adolescentes, além
de ser vexatória a exposição pública a que os cidadão são submetidos.

Ao Projeto não foram apresentadas emendas.

É ORelatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Em muno boa hora apresenta-se o Projeto sob exame. Ê
elogiável a iniciativa do nobre Deputado Marçal Filho, uma vez que grallll8 pelo

Pais a fora, sem qualquer controle e desafiando a moralidade pública, a
exposição pública de materiais de conteúdo pornográfico ou erótico.

Devemos dar um basta a essas condutas, por isso a nós
nos parece que devemos aprovar este ProjatO.

Todavia, vislumbramos nele urna certa dose de
inconstitucionalidade, uma vez que não é de bem alvitre que o Legislativo obrigue

o Poder Executivo a regulamentar certa Lei, ainda mais porque nio vemos a
necessidade desta regulamentação, uma vez que ela, aprovada, pode ter eficácia
plena sem esta determinação.

Por outro lado, a técnica legislativa está a merecer reparos,
vez que não está de acordo com a Lei Complementar nO 95 de 1996.

Todavia a esta Comissão de Seguridade Social e Família
não compete, regimentalmente, sanar esses defeitos.

Ante o exposto, voto, no mérito, pela aprovaçio do Projeto

de Lei nO 4.664, de 1999.

Sala da Comissão, em :: ~ de .'" _. [-;

W~~!~v'!tvílvO.ff(,'V\!V\
Deputada la Guadlifnin

R

1II • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de
Lei nO 4.884, de 1999, nos termos do parecer da Relatora, Deputada
Angela Guadagnin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Alceu Collares, Presidente; Eduardo Barbosa e Laura
Cameiro, Vice-Presidentes; Airton Roveda, Alcione Athayde, Almerinda
de Carvalho, Angela Guadagnin, Antônio Palocci, Armando Abllio,
Amaldo Faria de Sá, Darcisio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias,
Dr. Rosinha, Eduardo Jorge, Euler Morais, Henrique Fontana, Jorge
Alberto, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José Linhares, Lídia Quinan,
Magno Malta, Marcos de Jesus, Nilton Baiano, Pastor Amarildo, Rafael
Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Remi Trinta, Renildo Leal, Rita
Camata, saraiva Felipe, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz
e Vicente Caropreso - Titulares; Almeida de Jesus, Antonio Joaquim
Araújo, Celso Giglio, Costa Ferreira, 'Ivãnio Guerra, Laire Rosado,
Ronaldo Caiado, Saulo Pedrosa e Serafim Venzon - Suplentes.

Sala da Comissão, em~o d~.nove bro de 1999.

," ,/ I I

Deputadrl:fJl& LÁ~s
Presidente ;

I '

PROJETO DE LEI
N2 4.899-B, DE 1999

(Do Poder Executivo)
(MSC N2107/99)

Altera a redaçAo do art. 3" da Lei'" 9.311, de 24 de outubro de 1996.

(ÀS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL'
DE FINANÇAS É TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTlCÀ
E DE REDAÇÃO (ART. 54). ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I . Projeto iniciai

11 • Na Comissão de RalllÇ6es Exteriores e de Defe... Nacional'
• termo de recebimento de 8llI8ndas .
- parecer do Relator
- parecer da Comiado

11I - Na Comissão de Finanças a Tributaçio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
• paI1lC8r da Comi..Ao

o CONGRESSO NACIONAL_

JeJUintes~·O &l't. 3
1

da Lei rfl 9.311. de 24 de ouwbro de: 1996. passa a vilOCV com as

-An.32 ••••••_ •••••••••••••••~._......_ ..__•__••- •••••__._••_••-_......_----

VI ~ n051~mentos a debito nas contas-correntes de depósilo CU~ limiares sejam:
ll)m~ dipilX'tW.icu: •

b} tIlpUtiçOes eonsubrt$ de carn::m:
c) ~tações de ClrJanismos intemlCiOMis: e n:!ionais dt: ariter permanente. de que o

Brasil stp membro: .

d) funcionirio esmmp:iro de miJsio diplom:idca ou represcnmç:ão ctlnSllJar;

tri~~~y===ro~ :ionat qut goze de pnvíliJiOS ou isençOcl

§ la O Banco Central do Brasil. no cxen:fcio de SWI. ?ompetênci:l.. podcr.i expedir normas
J*'I UlCJWW o cUmprimento do dispoRo nen:: miJo. ob,jmvnndo. íll'iusive por meio de
documentaç5o espeáfiC4.;l. idemiftcaÇAo do51ançamento5 objeto d:lnio-inc~

§ 2' O disposto nas aUneas "cr e "c" do inciso VI nio ~ ~ic.:l. aos funeionirios
~lrosque tenham raWênci; pc:nnancme no Bruil.

§ 31 Os membros das famílias ~ funcicPários mencionados nas alineas "cr e "c- do
i:DtiIo VI. ócsóe que com eles manmwm re1&çlo àe dependancia econõnüc:a e nio tenham
residCDcia permanente no Bmil.lozarão do~ esta.bek:cído neste amro.

i li o disposu> no inciJO Vlnio .. aplica ... C""",Iados. eomulcs_

§$I Os Mini""" de Estado da-. • das Rcàçõcs Extm""" poderio expedir. em
conjumo. inmuções para c cumprimemo do dispostO no inciSO VI. e nos §§ lI! t 3"." (NR)

An. 2lf Esta Lei mIJa em viJOl'" na da de sua pubHcaçio.

Brasllia,

Mensagem n' 107

Nos t<nnos do lfliBo 61 da COlIJliIuiçIo Fedcr>l submeto á _ ~ de

Vo.... E:a:dênciu, lCOmpaIllwIo de Exposiçio de Motivos dos Seobora MiDislros de ESlSdo da

Fa=xla e das R.dat;ões Extotioros. o teXto do projeto de: lei que "Altera • Rdaçio do an. 3' da Lei
n'9.31l,de24 de outubro de 1996" .

14 de juoiro de 1999.
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::35 IMF-MRE

Bras.i':'ia, 02 de junho . de 1998.
SUBSEçÃom

Das Leis

ExcelentissiIno Senhor ~residente da Repllblic:a,

Apra2-me subme'l;er à apreciaç!o de Vossa Excelência a
anexa IUinut:a de Proje'Co de Lei que a.ltera 11. Lei n" 9 .. 311, de 24 de

outubro de 1996, para estender a aliquota zero fixada pelo art. S·

da refericia l.ei, na incidência da Con~=ibuiçâo provisória sobre

Movimen't.ação ou l'ransmissAo de Valores e de Crédi'tos e Direi-eos de

Natureza !inanceira (CPHF), quando, no pol~ivC!t", se

encontrarem !of.issiSes Diplomáticas, Repartiç15es Consulares de

carreira e Represen":ações de Organismos :nternacionais no Brasil e
.lieus ;fllnc.tonâr':'os es'trangeiros que não 'tenham re.idência

permanen'Ce no ?ais, e membros das :::aItú.lias desses funcionários,

que com eles vivam.

2. Como ti do conhec.unen1:.o de Vossa Excelência, a Lei n·

9.311/96, que i.nsti-:.uiu a CPMF, bem como a Lei n·9.S39, de 12 de

dezembro de 1997, que prorrogou o período de arrecadação dessa

contribuição, não previram entre as hipOteses sujeitas a aplicaçi.o

da al1quota. zero, de que ':ratil o ar:.. S' da Lei de 1996, os

lançamentos a débito das contas de depósitos cujos titulares sejam

beneficiários de privilégios e imunidades diplomáticos e

consulares.

3. Oco:"=~ que oD::':!.gações assumidas pelo Governo Brasileiro,

em acordos ::l.':.er:lacional.s, .:..nclus.:.ve :la Convençi.o de Viena,
promulgada pelo Decreto n" 61.078, de 26 de julho de 1967, no

sen-:.ido de =.io exigir, com base na rec:.prod..dade cie ':.ratamento,

'tributos dos oet:entores dos referidos ?rivilégios e iInunidades,

ímpi5em sejam aciOtlldas medidas para cor=iqir essa omissi.o legal.

Com esse propósito, ?or-:.an't.o, é que. apresentamos a Vossa

Excelência a anexa minuta de Projeto de Lei.

Respeit:.osamente,

Art. 6 I - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-GeraI da República e aos cidadãos, na forma e nos
~s previstos nesta Constituição.

. § 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leisgue: ". .

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
n -disponham sobre:
a) criação de cargos, fimç5es ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de ~ua remIIllCI3Çãa;.

li) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "c" com rtdaJ;lio dada~IaEmenda Const11UClana/ n' 18. d. OS 02.
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública

da União, bem como nonnas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública;

. f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração,
reforma e transferência para a reserva.

*Alínea "I" ocnsctda~la Emenda ConsttlUCtona! n'18. d. OS 021998.

§ 2" A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo,
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

.......................................................................................................................
n#.#_ _ .

PEDRO SAMPAIO MALAN •
Ministro cie Estado da. Fazenda

LEI N° 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMThlAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA-PEU\.
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTIJLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTtJLOI
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃOvrn
Do Processa Legislativo

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

Art. 3° - A contribuição não incide:

I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de suas autarquias e fimdações;

II - no lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que
não caracterizem a anulação de operação efetivamente contratada,
bem como no lançamento de cheque e documento compensável, e
seu respectivo estorno, devolvidos em confonnidade com as nonnas
do Banco Central do Brasil;

m - no lançamento para pagamento da própria contribuição;
IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas

:b Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de
Participação PISIPASEP e no saque do valor do beneficio do
seguro-desemprego, pago de acordo com os critérios previstos no
art 5° da Lei nO 7.998, de II de janeiro de 1990; .. _....:.. ...

V - soore a movimentação financeira ou transmissão de
valores e de crédítos e direitos de natureza financeira das entidades
beneficentes de assistência social, nos tennos do § 7" do artl95 da
Constituição Federal.
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Art. 8" - A alíquota fica reduzida a zero:
'I - nos lançamentos a débito em contas, de depósitO· de

poupa]!ça, de depósito judicíal e de depósito em consignação de
pagamemo de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei nO 5.869,
de II de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951,
de 13 de dezembro de 1994, para crédito em conta cozrente de
depósito ou conta de poupança, dos mesmos titulares;

li - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de
conta corrente de depósito, para conta de idêntica naIUreza, dos
mesmos timlares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na
hipótese de que = o inciso II do art. 2°;

li - nos lançamentos em contas correntes de depósito das
sociedades corretoras de timlos, valores mobiliários e càmbio, das
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, das
sociedades de investimento e fundos de invéstimento constituídos
nos1l:mlos dos artigos 49 e 50 da Lei n° 4.72&, de 14 de julho de
1965, das sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de
liquidação, compensação e custódia vinculados às bolsas de valores,
de mercadorias e de futuros, e das instituições financeiras não
referidas no inciso IV do art. 2°, bem como das cooperativas de
crédito, desde que os respectivos valores sejam movimentados em
contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente
utilizadas para as operações a que se refere o § 3° deste artigo;

IV - nos lançamentos efemados pelos bancos comerciais,
banCos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas,
relativos as operações a que se refere o § 3° deste artigo;

. V - nos pagamentos de cheques, efemados por instituição
fuianceira, cujos valores não tenham sido creditados em nome do
beneficiário nas contas referidas no inciso I do art. 2°;

VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em
mercados organizados de liquidação futura e específico das
operações a que se refere o inciso V do art. 2°.

§ 1° O Banco Central do Brasil, no exercício de sua
competência, expedirá normas para assegurar o cumprime';1to do
disposto nos incisos I, II e VI deste artigo, objetivando, inclUSIve por
meio de documentação específica, a identificação dos lançamentos
previstos nos referidos incisos.

§2° A aplicação da alíquota zero prevista nos incisos I, II e VI
deste artigo fica condicionada ao cumprimento das normas que

.vierem a ser estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3° O disposto nos incisos m e IV deste artigo resuinge-se a

operações relacionadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
dentre as que constituam o objeto social das referidas entidades.

§ 4° O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica a
contas conjuntas de pessoas fisicas, com mais de dois titulares, e a
quaisquer contas conjuntas de pessoas jurídicas.

§ S" O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer linlite
de valor do lançamento, para efeito de aplicação da alíquota zero,
independentemente do fato gerador a que se refira.

§ 60 O disposto no inciso V deste artigo não se aplica a cheques
que emitidos por instituição financeira, tenham sido adquiridos em
dinheiro.

LEI N° 9.539, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU lRANSMISSÃO DE VALaRES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATIJREZA
FINANCEIRA - CPMF.

Art. 1° - Observadas as disposições da Lei n° 9.311, de 24 de
outubro de 1996, a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Finàri6éirã - CPMF incidirá sobre os fatos geradores ocorridos no
Prazo'de vinte e quatro meses, contado a partir de 23 de janeiro de
1997.

ÃTt;' 2" - Ficam incluídos entre as entidades reiaciouadu· no
inciso m do an.8 da Lei na 9.311, de 24 de 0UlUbr0 de 1996 os
fiin4ôS de investimentos instituídos pela Lei na 9,477 de 24 deJ'tillw
deí~: '

.~ 3~ - Esta Lei entra em vigor' na data de sua publicaçlo,

DECRETO N° 61.078, DE 26 DE Jl:JLHO DE 1967

PROMULGA A CONVENÇÃ~
SOBRE RELAÇÕES CONSULARES.

'An. Ia

.:. <1: Para OS fins da presente Convenção, as expressões abaixo
devein ser entendidas como a seguir se expliCll:
'. -a)'por "repartição consular", todo conslilado geral, consulado,
Vlce-consuladO ou agência consulat; -~

. 'I;) por " jurisdição consUiar" o território atribuido a uma
téjlaffiÇão consular para o exercicio das funções consulares;

c) por "chefe de repartição consular", a pessoa encarregada de
agir nessa qualidade; .

d) por "funcionário consular", toda pessoa, inclusive o chefe da
rejlãriíção consular, encarregada nesta qualidade do exercício de
funções consulares;
, "'e), por "empregado consular", toda pessoa empregada nos
serviçoS administrativos ou técnicos de uma repartição consular;
, -t')' por "membro do pessoal de serviço", toda pessoa empregada
no serviço doméstico de uma repartição consular;

g) por "membro da rcpàmçÍo consular", os fimcioDários
~ares, empregados consulares e membros do pesIOIII de
SCl'VJço;

h) por "membros do pessoal consular", os funciooários
coosuIares, com exceção do chefe da repartição COlIIlIIar, OI

em~gadosconsuIares e os membros do pessoal de serviço;
I) •por "membro do pessoal privado", a pessoa empregada

exclUSivamente no serviço particular de um membro da repartíçlo
consular;

j) por "locais consulares", os edificios, ou parte dos edificios, e
terrenos anexos, que, qualquer que seja seu proprietário, sejam
utilizados exclusivamente para as finalidades da repartíçlo CllIISU1r,

k) por "arquivos consuIares", tatios os papéis, documentos,
correspondência, livros, filmes, fitas magnéticas e registros da
repartição consular, bem como as cifras e os c6digos...os.tichárlPs e
os móveis destinados a protegê-los e conservá-Iqs.

2. Existem duas categorias de funcionários consulares: os
funcionários consulares de carreira e os funcionários COIISu1ares
honorários. As disposições' do capitulo II da presente COIIvençlo
aplicam-se às repartições consulares dirigidas por funcionários
consulares de carreira; as disposições do capítulo li aplieam-se às
repartições consulares dirigidas por ·funcionários consuIares'
honorários.

3. A situação peculiar dos membros das repartições consulares
que são nacionais ou residentes permanentes do Estado receptor
rege-se pelo art. 71 da presente Convenção. -',

Art. 2°

1. O Estabelecimento de relações consulares entre Estados far
se-á por consentimento mútuo.

. 2. O consentimento dado para o estabelecimento de relações
dIplomáticas entre dois Estados implicará, salvo indicação em
contrário, no consentimento para o estabelecimento de relações
consulares.

3, A ruptura das relações diplomáticas não lWlIrretllrá "ipso
facto" a ruptura das relações consulares.
•••• n •••u - •••••_ ••••••••••
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AviJon" 100 -C. Civil.

Em 14 de jaJlOim de 1999.

Senhor Primeiro Secret3rio.

Encaminho a .... Seen:wia Mensagem do ExcelentimlOO Senhor Presideule da

República relativa a projeto de lei que"AI.... aredaçill do an. 3' da Lei 11' 9.3n. de 24 de 0UIUbr0

de 1996".

Atenciosameme,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da PrcoidõDcia da República

A Sua ExoelEncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeiJ;oSecmário da Câmara dos Deputados
JlRASJLJA-DF.

COMISSÃO DE RELAçõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 4.899/99

Nos termos do art. 119, caput. I. do Regimento Interno
da Cimara dos Deputados, o Sr. Prcoidente determinou a abertura • e
.llvuJgaçio na Ordem do Dia das Comis!IÕCs • de prazo para apreoentaçio de
emendas, • partir de 9/3/99. por cinco ....lIes. Esgotado o prazo. Dio foram
recebidos emendas ao Projeto.

Sala da Comissão. em 16 de março de 1999

~~\,i,-c1~~-L
Walbia Lóra .. \

Secretária

CJ!M!5tiW DE BtI.ACÓf.S J;XIEllIOBI;S t: DE un;SA NAQQPfAL

l-llEIATÓmo:

O Excc1enrissimo SCDbor Presidente da República encamiDba 10

Consr= Nacional, por meio da Mensagem n' 107. de 1999. lICOIIl)lIDlMod de

expooiçio de motivos assinada pelos~ Ministros de Es1ada da Fazeuda:.:cIas

ReI&ções Exteriores, prQÍCIO de lei de al1mçlo ;. Lei n' 9.311. de 24 de outubro de

1996, no sentido de CSll:Ildcr a aliquota zero, fixada pelo anigo 8' da referida Le~ na

incideneJa da Conuibuiçio Provioória sobre Movimentaçio Financeira (CPMF) quando,

no paio pusivo. se encontrarel1I missões diplonWicas. rcponiç&s coosulares de

carreira e representaÇÕeS de: orEEriSmos internacionais no Brasil e seus fJ.mcíonirios
___ que não 1enham residCncIa pennanente DO Pais, • membros das tàmIliu

desoes fimcionãr:ios, que com eles vivam.

11- VOTO DO RELATOR:

o projeto de lei sob exame vem simp!CSl!!""'" a adequar a~

ttibutária ;. norma OOII5llCtUdinãra internacional am)llamem.e recoobecida pelas DOÇlles,

seg1lDdo a qual um EstlIdo soberano - e seus ltplaeDlmteS, 10 qirom em DOIIII!: _

Estado - nio se sujeita i.s imposições fiscais edi10dIs por0_ ;:::....
Com efeito, os agentes diplomáticos e consulares gozam. desde a

anligilidade. de privilégios • imunidades polll , desempenho de suas funçlles. Tais

privilégios e immúdades - dentte os quais figura a isençio fiscal. ainda que parcial 

foram comcmporaneamente consagrados pela commúdadei~ doiS
importantes instrumentos internaCionais: a "CoDvenção de. Vieu sobre Rdaç:ões

DiplolÚtic:as·. assinsdaem 18 de abril de 1%1 (aprovada pelo Decn:u> Legis_ n'

103, de 1964, e promulgada pelo Decteto D' 56.435, de 8 de jllllbo de 1965), • a

"C.D~ de Vi.1UI oobre ReIaçlies C....lara·. assiDada em 24 de abril de 1%3

(aprovada pelo Decteto Legislativo n' 6, de 1%7, e promulgada pelo Decreto n'61.078,

de 26 de junho de 1%7). ambas firmadas e ratificadas pelo Brasil, • que se _

em pleno vigor atualmente no Pais.

Em virtude desse cosrume internacionaI, fome de diR:ilD DO plano

intornacional, e das normas coDSWllCs das coovetJÇÕCS supra metlC!onadas. os agentes

diplomâlicos e cônsules esttangetros gollllll do direito de deter alguDl2S imUDidades •

privilégios, dentre os quais incl'lll:l!He cenas isenções fiscais. nos termos da disciplina

comida em tais atos. Tais immudades e privilêgios encontnllIl seu fundamento no

interesse dos paises DO desempenho das funções propnas desses agentes estatais. oa

qualidade de funcionàrios públicos. Nesse sentido, a Convenção de Viena sobre:

Relaçlles Diplomáticas, de 1961. comém em seu preambulo • seguime disposição:

" (...) lreconhectmdfJ qw a ji7Ialidalh de tOlS

prtvi/églos e rrmmldodes não ti bmlificiar mdividuos. mas. sim. de

gararulr o efica= desempenho das fimções tias Missõu DiplománCllS

em seu caráter de represt!ntantes dos Estados"

A segwr. na sos psrte disposlttva. • Convenção de Viena sobre

Relações Diplomãticas. regulsmema, DOS artigos 34. 36 e37. o tema das isenções fiscais

que J!07.&IiO os agentes diplomãttcos e seus tiuniliares. e as respectivas exceçlles ao
principio geral. Anaiogsmente. dispõe • Convençio de Viena sobre Rela;ões

ConsuWes, em seus artigos 32, 49 e 50, sobre as~ fiscais a que tim direito as

reponições cousuIares e os funeiOllàrios e empregadosc~.

!<lo posto, o projeto de Ici que 013 consiile:;mws, ao iselllM os = •
_ elencadas em seu anigo I' da cobnmça da Comttbui~ sobre

MovimenlIçio F_(CPMF). barOXlniza • legislação sobte .... tributo com os

referidos atos imernaciooais, os quais foram formalmente intmlll!izados pelos decIetos

supra citados • in-, portmto. o ordensmento juridico bIllSileiro. O mesmo se pode

atilmar ljllllDto ao anigo 3' do projeto, o qual se en= em conformidade com o

aniBo 37 da Convençio de Viena sobre Rebções Diplomilicas • com o anigo 49 da

Convençio de Viena sobleRel~ Coosulares.

Ante o exposto. VOIllDlOS pela aprovação. nos termos de sua rcdaçIo.

cio Projeto de Lei n' 4.899. de 1999. de lllllOna do Poder Executivo. Vls:mdO à aitelllÇio

da Lei D' 9.311. de 24 de outubro de 1996.

Relator

11/- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Date... Nac!onal,
em reunlio ordinBria realizadl!l hoje, aprovou, unanimemente, o PtOjelo de /.Ai
no ....... do Poder ExDcuUvo. nos lermos dD parecer do relator, Deputado
Amon Bezerra.

estiveram preaentes os Senhores Deputados: Antonio
CarkMI Pannunzio - PtMidente. Amon Bezerra, Synval Guazzelli, Paulo Delg8do
• Voce-P.....idenles. Átila Uns, Cláudio cajado, Francisco Rodrigues, Hildebnllldo
Pucoal, Joequim FranciSCO, Werner War.derer, Coronel Garcia, Franco
Montoro, José Teias. Alberto Fraga, Damião Felidano, Edison Andrino, Elcione
Batbalho, Joio Hemnann Neto, WaIdomiro FiotaVanle, Jair Bolsonaro, Wagner
5aluatiano, Fernando Gonçalves. José Carios Elias, José Thomaz Nonõ, Neiva
MonIira, HlIrOldo Uma, Pedro Valadare., De Velasco, Aracely dePãlilã,'Manãill
castro, Luciano Ca!5lro, Moroni Torgan, ZUlaiê Cobra e Pastor Jorge.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1999
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CÓMISSÁO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÁO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.899-Al99

Nos termos do art. 119, I, do Regimento IntElllliuia Câmara dos
Deputadós, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a.partir de 24105199, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 31 de maio de 1999.

Maria Linda Magalhães
Secretária

J• RELATÓRIO

O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 61 da
Constituição Federal, ,submete ao Congresso Nacional projeto de lei que pretende
estender a não incidéncia da Contribuição Provisóriã -'sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
aos lançamentos a débitll nas contas-correntes de clej:lósito cujos. titulares. saiam
missões diplomáticas, repartições consulares de carreira, representações de
organismos internacionais e regionais de caráter permanente de que o Brasil seja
membro, funcionário estrangeiro de missão diplomática ou representação consular
ou de organismo intemacional que goze de privilégios ou isenções tributárias em
virtude de acordo firmado com o Brasil.

Pretende, ainda, estabelecer regras complementares para a
aplicação de seus dispositivos, excepciona os consulados e cônsules honorários e
estende aos membros das famílias dos funcionários os beneficios do projeto,
desde que sejam dependentes econômicos dos mesmos.

O Projeto foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, em 28 de abril de 1999.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas nesta Comissão.

Este o relatório.

Dezembro de 1999
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1\ • VOTO CO RELATOR

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação - ~FT a
deliberação quanto à sua compatibilização ou adequação com o plano plunanual,
a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, conforme. estabelece o art.
53, inciso 11, combinado com o art. 32, inc. IX, letra h, do RegImento Interno da
Câmara dos Deputados.

O Plano Plurianual para o período 1996/1999 (Lei nO 9.276, de
09 de maio de 1996) não aborda de forma expressa a matéria objeto do projeto de

lei em exame.

No que conceme à adequação do projeto à Lei de Diretrizes
Orçamentárias _ LDO para o exercício financeiro de 1999'(Lei n""'9:692; de 7:1 de
julho de 1998), seria oportuno transcrever o caput do seu -art. 59. que estabelece:

':4rt. 59. Não sere 4profl"tldo pro.f6to
de Jel ou ed.itado!! J/It!Idid4 provlsor14 que conC6d4 011 o!tJ11pJie 10ceotlW,
lseoç30 011 .beneFicio, de oélturezél trl.but4r14 011' fl040C91rl1, SSl11 4
preV14 estÚ114tlva de reorioC14 de rec61t4 cc:rrespoodsote, deYBodo o
Poder Lr:ecutlt'O, qU40do soJl'cit4do pelo Org40 dellôeréltltv" do Poder
leglsJ4tit'O, eretud-l4 00 pro!tzo mdzimo de 90 (00VBJ1t4) d14S.

A isenção, contudo. está prevista no art. 49 da Convenção de
Viena sobre Relações Consulares. aprovada pelo Decreto Legislativo nO 6. de
1967, e publicada através do Decreto rf 61.078, de 26 de julho de 1967. Trata-se.
portanto, de ratificação daquele dispositivo de Acordo Ifltemacional assinado pelo
Poder Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional.

Pelo exposto, votamos pela A~AÇÃO ORÇAMENTÂRIA
E FINANCEIRA do Projeto de Lei n° 4.899-A.~/

/ I !
Sala da Comissão, e#de~&t1BW de 1999.

I I r

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei

nO 4.899-A/99, nos termos do parecer do relator. Deputado Basílio Villani.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Veda Crusius, Presidente; Max

Rosenmann e Rodrigo Maia, Vice-Presidentes; Deusdeth Pantoia. Jorge Khoury,

José Aleksandro, José Ronaldo, Manoel Castro, Paes' Landíi'i1, cezar S"chirmer,

Edinho Bez, Germano Rigotto, Milton Monti, Paulo Lima, Antonio Kandír, Custódio

Mattos, José Militão, Manoel Salviano, Carlito Merss, José Pimentel, Milton Temer,

Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, Odelmo Leão, Félix Mendonça, Luiz Salomão,

Evilásio Farias, Marcos Cintra, Francisco Garcia, José Lourenço, Eunício Oliveira,

Luiz Carlos Hauly, Luis Carlos Heinze e lris Simões.

Sala daC~;"ão)Tii{:~;;de 1999.

DepClfada Veda Crusius

i Presidente

Sábado 4 59573
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o SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação de Liderança, pelo
PPB.

O SR. PRESIDENTE (Sualo Pedrosa) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Como lí
der.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, meu
Estado, o Pará, sente neste momento o desfecho de
uma ação antidemocrática muito intensa adotada
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
provocando invasões, obstruções de rodovias, inva
sões de propriedades, etc.

Pretendendo deixar marcada a minha posição,
resolvi escrever, para não incorrer em falhas de racio
cínio, a minha posição em relação ao MST, fundado
por uma elite bem preparada e que desenvolve ativi
dades extralegais e inconstitucionais no território bra
sileiro.

Democratas são pessoas ou movimentos que
pautam suas relações políticas e sociais no tripé da li
berdade, legalidade e juridicidade. Antidemocráticos
são os acionadores de realizações e atos que desres
peitam o tripé do Estado de Direito Democrático para
transformá-lo em ditatorial.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra - MST, sempre declarei, é o movimento ideoló
gico mais bem organizado e estruturado que conheço
na busca transformadora de um Estado de Direito
Democrático para o discricionário. Ao longo de sua
existência sectária, sem endereço e personalidade ju
rídica, revela, dentro da República, a que veio. Cen
tra-se numa elite de fundo e conteúdo marxistas. Bem
preparada, planificou um programa ideológico de
transformação política e social a longo prazo. Escon
de no social todo o processo revolucionário evolutivo
de sua ação política, com o que pretende desestabili
zar a democracia que proclama: "só existe na teoria,
por ser na prática uma falácia".

Comparo-o, Sr. Presidente, a um lobo vestido
com a pele do cordeiro de São João Batista. Deste,
porém, só tem a coragem e mobilização permanen
tes. O conteúdo da doutrina social cristã do Precursor
é postergada. Os atos e as ações mostram claramen
te a violação dos direitos democráticos e humanos
constitucionais, quando usa criaturas humanas
carentes, e muitas delas sem terra, como escudo da
ideologia, sob o comando de líderes treinados na
ação política transformadora. Em outras palavras,

usufrui da democracia. Fala em liberdade e direito so
cial fora do âmbito da ordem jurídica, sem o que o
Estado Democrático não sobrevive. Planeja invasões
de propriedades.

Suas determinações inserem-se no seu progra
ma de ação social. Entre suas estratégicas ações
destacam-se os saques, as obstruções de rodovias, a
ocupação de prédios públicos, o domínio temporário
de praças e prédios e, paralelamente, as invasões de
propriedades rurais e urbanas, como fazendas e ter
renos. Indaga-se: é ou não o crime organizado contra
a propriedade? Onde está o Ministério Público, que
tanto defendemos quer na Constituinte, quer nesta
Casa, fiscal da lei que não o contesta? Por que dorme
o Governo, que, dentro da lei, não age com rigor?
Nada de violência contra o MST. Só a lei o faz ajus
tar-se à ordem jurídica democrática. Sua meta final,
porém, é outra: o poder ideológico, o regime político
do partido único.

A linha sectária doutrinária do MST, portanto, é,
propositadamente, escondida na multiplicidade de
conceitos emitidos. São, aparentemente, encantado
res quando se refere à legalidade, à legitimidade, à
democracia e à paz, à liberdade, aos métodos e à
igualdade. Sugestiona pelos ensinamentos, através
de lideranças bem treinadas, criaturas humanas sem
pre usadas como escudo de suas ações; condu
zem-nas à desobediência civil à Constituição e às
leis.

Meu ex-colega de Câmara, inteligente jornalista
paulista, João Melão Neto, mostra a confusão doutri
nária que o MST faz. Bate duro, criticando-o como
atrelado a "sofismas, à chantagem moral, ao charlata
nismo social e às citações improcedentes". Fez a
composição das contradições e da proposital confu
são da linha doutrinária com as dos doutrinadores
universais. Resumo: quando o MST aborda a legali
dade e a legitimidade, as misturas aos princípios do lí
der anarquista Michail Bakunin; quando fala da demo
cracia e da paz, mescla os brados do fascismo de Be
nito Mussolini; quando proclama a liberdade, repro
duz as liberdades invocadas por Franklin Roosevelt,
ex-Presidente dos Estados Unidos; quando acentua
os métodos, lembra o nazismo de Adolf Hitler; quan
do fala da igualdade, mistura-se com a doutrina pro
gressista do Papa Leão XIII; e, para não ir longe na
confusão, quando o MST escreve "tudo é decidido,
abertamente, em plena rua ou nos comícios, é porque
nosso governo é o da rua, do povo, um governo dirigi
do contra os opressores e contra toda forma de opres
são", cai a máscara. Confirma-se o movimento mar
xista por nortear sua ação pela eliminação da proprie-
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dade, síntese da doutrina de Marx. O Brasil e os brasi
leiros ficam diante de um movimento de Stalin, "o
inesquecível implantador do socialismo real". Uma
vez no poder, transforma-se, com sua elite, isto sim,
no opressor do povo, como foi feito com o da União
Soviética e de seus satélites.

A provocação gratuita à propriedade do Presi
dente da República deixa três lições. A primeira, que o
MST é um partido político clandestino perante a lei. A
segunda, que a tolerância dos poderes democráticos
constituídos não tem o direito da tolerância zero para
com as ações antidemocráticas desse movimento. É
ilegal conceder-lhe recursos públicos não só para,
através dele, dar às usadas criaturas humanas caren
tes e sem terra cestas básicas, como dinheiro público
para a formação profissional, em detrimento das ne
cessidades das instituições idôneas e qualificadas da
Nação. E, terceira, que as Forças Armadas e as Polí
cias Militares devem receber das autoridades a que
se subordinam a mesma ordem para proteger, com a
mesma presteza, a propriedade e o patrimônio de to
dos os cidadãos.

A garantia da propriedade é constitucional e a
função social da terra também se faz dentro da Cons
tituição. Invadi-Ia é crime. O crime combate-se dentro
da lei. Legalize-se o MST. Enquadre-se aos princípios
democráticos e legais e será pelos democratas aplau
dido. Com ações antidemocráticas, ou vence, destru
indo a democracia, ou desaparecerá pela força da lei,
dos que desejam coexistir democraticamente.

Sr. Presidente, o que o MST faz no Brasil, es
condendo-se no anonimato, sem personalidade jurí
dica, sem endereço certo, para não ser alcançado
pela lei, é o crime contra a propriedade, que é garanti
da nos direitos e nas garantias individuais da Consti
tuição, e a função social da terra é feita por meio das
normas constitucionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Conce

do a palavra ao Deputado Pedro Fernandes. S. Ex!!
disporá de cinco minutos.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'!! e Srs. Depu
tados, gostaria de registrar o monumental sucesso
que a Primeira Conferência das Cidades, patrocinada
pela Câmara dos Deputados, está alcançando.

Aqui em Brasília, temos discutido o tema "As Ci
dades" com várias organizações e entidades e a par
ticipação de especialistas e técnicos. Temos realmen
te obtido um resultado fantástico. Hoje, no terceiro dia
de conferência, serão debatidos nove temas específi
cos nos plenários da Casa. Esperamos, às 15h, ler a

Carta das Cidades, documento importante que faz
uma reflexão sobre a vida e os problemas nas cida
des brasileiras.

Com esse sucesso alcançado na Primeira Con
ferência das Cidades, a exemplo do sucesso que al
cançamos com a primeira conferência sobre sanea
mento, que já começa a dar alguns bons resultados,
na próxima quinta-feira, a Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados
estará realizando uma audiência pública para discutir
o papel da Sudene e da Sudam.

Queremos fazer um convite a todos os Deputados
da bancada nordestina, a todos os simpatizantes com
a questão do Nordeste. Tenho sempre dito que o pro
blema do Nordeste não é regional, mas nacional, e
como tal merece a atenção de toda a Câmara dos
Deputados. Convidamos, portanto, todos os Deputados
da bancada do Nordeste e toda a Câmara dos
Deputados, para que se faça realmente uma grande
discussão, que sejam ouvidos os técnicos da Sudene
e se faça uma avaliação do papel dessa instituição
nos últimos quarenta anos. Vamos tentar projetar
essa superintendência para os próximos vinte anos,
verificando o que ela poderá fazer pelo Brasil, porque,
fazendo pelo Nordeste, com certeza estará fazendo
pelo Brasil.

Sr. Presidente, Deputado Saulo Pedrosa, convi
do V. Ex!! a, juntos, batalharmos pelo Nordeste. Na
quinta-feira, às nove horas da manhã, vamos discutir
o relevante papel da Sudene.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, neste fim de semana, acontece o Primei
ro Encontro da Juventude Popular Socialista de São
José do Rio Preto, São Paulo. A agremiação, mais co
nhecida pela sua sigla JPS, é coordenada pelo jovem
Paulo Feitosa e tem contribuído para o importante de
bate sobre a participação política da juventude.

A reunião servirá para oficializar o diretório da
JPS na cidade de Rio Preto e vai discutir o papel do
jovem na sociedade. O slogan da entidade é muito
apropriado ("Participação sempre. Omissão jamais")
e serve como motivação às mudanças que a nossa
sociedade exige. Ninguém melhor para ser o agente
promotor dessas mudanças do que o jovem.

O Brasil viveu, durante os anos duros do regime
militar, um esmagamento do ideário da juventude.
Muitos líderes estudantis daquele período foram pre
sos ou exilados, e a repressão política, combinada
com a censura pesada nos meios de comunicação, fi
zeram com que, ao longo do tempo, fosse diminuindo
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a participação dos jovens no processo político do vemo do Distrito Federal. Antes, vou ler uma nota ofi-
País. . cial publicada ontem:

Com a redemocratização, a herança desse pas- Nota Oficial
sado repressivo fez-se sentir. Só mais recentemente, Lamentando profundamente os fatos
em especial com o impeachment do ex-Presidente ocorridos ontem (2 de dezembro), dos quais
Collor, é que a juventude começou a trilhar o rumo da resultou a irreparável perda de uma vida hu-
participação. mana, o Governo do Distrito Federal vem in-

Os tempos são, evidentemente, outros. Não há formar à população o que se segue:
mais um adversário claramente identificável, como 1 - Nos últimos dias têm ocorrido ne-
era o caso da ditadura militar e sua carga repressiva. gociações entre a Novacap, empresa públi-
Hoje os desafios são de outra natureza, bem mais di- ca vinculada ao Governo do Distrito Federal,
luídos, e exigem, por isso mesmo, maior atenção. e o Sindicato que representa a categoria, vi-

As grandes mudanças de que o Brasil precisa sando celebração de acordo coletivo de tra-
para tornar-se uma sociedade moderna, próspera e balho. A Companhia acertara com o Sindi-
verdadeiramente democrática, com bem-estar para a cato aspectos relativos ao processo de ne-
sua população, ainda estão por se fazer. Não é exage- gociação, inclusive os locais e horários em
ro dizer que, às vésperas de completar quinhentos que seriam realizadas as assembléias pro-
anos, o País ainda precisa ser construído. movidas pelo Sindicato nas dependências

Assim, a participação mais ativa da juventude da empresa.
pode significar uma oxigenação fundamental no ideário 2 - Desrespeitando o que havia sido
e nas práticas políticas. São os grandes reformadores acordado, o Sindicato promoveu na manhã
de que precisamos! de hoje uma concentração de funcionários

A exigência de ética na política, o combate ao na entrada da Companhia, inclusive obstru-
desemprego e à exclusão social, a luta pela estabili- indo a passagem e trancando, com corren-
dade econômica do País e contra a corrupção, o ne- tes e cadeados, os portões, cerceando o le-
potismo e a inércia em resolver os grandes problemas gítimo direito de ir e vir e aprisionando a Di-
brasileiros são bandeiras que precisam estar desfral- retoria e parte dos funcionários da empresa.
dadas com toda a força pelos jovens. São os sinais 3 - Após inúmeras tentativas de solu-
com que a sociedade se guia no caminho das trans- cionar, pelo diálogo, o impasse, e esgotados
formações. os sucessivos prazos concedidos ao Sindi-

Há ainda questões que dizem respeito mais di- cato para que revisse sua posição, a Direto-
retamente à vida da juventude, como o acesso a uma ria da Novacap determinou que um funcio-
educação de qualidade, o crédito educativo, a dificuldade nário, acompanhado de um policial militar,
do primeiro emprego, as mensalidades escolares, providenciasse a abertura dos portões.
cada dia mais caras... Ambos foram agredidos pelos manifestantes

Enfim, problemas a serem resolvidos não fal- e, em conseqüência, o policial teve a mão
tam. Com consciência, disposição e principalmente fraturada.
união, tenho certeza de que nossos jovens se encar- 4 - Diante do agravamento da situa-
regarão de mostrar os caminhos que querem para o ção, não restou à direção da Companhia ou-
País. tra alternativa que a de adotar as medidas

Reuniões de caráter político, como as das Ju- legais cabíveis para restabelecer a ordem e
ventude Popular Socialista, têm um caráter formador. os direitos de seus funcionários e dirigentes,
Debater as questões da cidade e do País faz parte de apelando inclusive à intervenção judicial.
um processo dinâmico de conscientização para os Ainda assim, decorreram mais de três horas
problemas que a sociedade vive e é um primeiro pas- entre a agressão ao funcionário da empresa
so para a formulação de propostas e a construção de e ao policial militar e a determinação para
um novo ideário. que a força policial interviesse para a aber-

Era o que tinha a dizer. tura dos portões e desobstrução do acesso,
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Sem tempo no qual foram feitas repetidas tentati-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez vas de solucionar pacificamente a questão.
ocupo a tribuna desta Casa para, lamentavelmente, 5 - A intervenção da Polícia Militar do
informar um fato que causa profunda tristeza no Go- Distrito Federal ocorreu em plena obediên-



Sr. Presidente, o que ocorreu ontem na Novacap
é muito grave. De forma irresponsável, dirigentes
sindicais, contrariando todas as negociações, tran
caram, com cadeados e correntes, uma empresa
pública responsável pela urbanização desta Capital,
proibindo que os funcionários exercessem o direito
de ir e vir trabalhar.

Durante mais de sete horas de negociação, não
aceitaram a proposta do Secretário de Segurança PÚ
blica. Dessa forma, o diretor daquela empresa avisou
que saíssem do local e fosse feita a negociação. Não
houve acordo.

Diante desse impasse, a grande maioria de fun
cionários que queriam trabalhar não podiam fazê-lo,
porque os portões daquela empresa pública estavam
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cia e respeito à lei e aos preceitos democrá- trancados com cadeados e correntes. E quando a Po-
ticos, agindo com a serenidade e eficiência lícia Militar chegou para tentar desobstruir a entrada
que têm caracterizado sua atuação. Mas se- da empresa, foi recebida mais um vez com pedradas,
ria inevitável que agisse com a necessária com cacetadas.
energia, defendendo-se das agressões que É claro que não se justifica a morte de alguém,
sofreu: os manifestantes começaram a principalmente de um trabalhador, mas não se deve
agredir os policiais, atirando pedras e obje- explorar o assunto politicamente, responsabilizando a
tos diversos, desde o momento em que es- Polícia Militar, que hoje está sendo publicamente exe-
ses policiais começaram a posicionar-se no crada em matéria de jornal. Essa mesma Polícia MiIi-
local. tar foi elogiada neste plenário pelo Líder José Genoí-

6 - Por expressa determinação do Go- no, quando houve a Marcha dos Cem Mil. Essa mes-
vernador do Distrito Federal, todas as provi- ma Polícia Militar serviu cafezinho e comida para os
dências estão sendo adotadas para que se integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
identifiquem e divulguem, integralmente, to- Sem Terra.
dos os motivos dessa trágica ocorrência, a Sr. Presidente, é uma grande injustiça uma cor-
fim de que se apurem sem demora as res- poração séria, que é o espelho para toda a Nação, ser
ponsabilidades. Nesse sentido já foram execrada dessa maneira no jornal de hoje. O Secretá-
abertos dois inquéritos - um no âmbito da rio de Segurança Pública participou ativamente e es-
Polícia Civil e outro na Polícia Militar, ambos tava à frente da corporação. Então, não houve exces-
com o devido acompanhamento do Ministé- so de um integrante do grupo.
rio Público. Por isso, Sr. Presidente, queremos deixar regis-

7 - Os familiares da vítima fatal rece- trado o pesar do Governo do Distrito Federal diante
berão, do Governo do Distrito Federal, toda desse fato lamentável. Esperamos que as apurações
a assistência e apoio que possam contribuir indiquem o verdadeiro responsável. A Polícia Militar

.para ajudá-los a suportar os efeitos da tra- usou balas de borracha, mas uma pessoa está morta.
gédia. O Governo quer transparência, e vamos encontrá-Ia

O Governo do Distrito Federal reafirma por meio de inquérito.
sua confiança na democracia e permanente Muito obrigado.
disposição para o diálogo com todos os O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
segmentos sociais, correntes de pensamen- orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou ler al-
tos e opções políticas, bem assim a decisão gumas manchetes e trechos de matérias de jornais
de manter a ordem e a tranqüilidade públi- do dia 1ºde dezembro, portanto, desta semana:
ca, tudo fazendo para que não se acirrem
os ânimos nem se explorem politicamente 1 - Avança Brasil! O primeiro mandato
tragédias como a ocorrida hoje. do Presidente Fernando Henrique Cardoso

Brasília, 2 de dezembro de 1999. _ desempregou 2,5 milhões de pessoas, se-
Governo do Distrito Federal gundo a Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios.
2 - Quando a governabilidade de um

país se assenta sobre medidas provisórias,
essa governabilidade não está existindo.
Não dá para haver govemabilidade por meio
de medidas provisórias - palavras do Presi
dente do Senado.

3 - Segundo ACM, o excesso de medi
das provisórias editadas pelo Governo se
deve à falta de prática e cultura democráti
ca.

4 - FHC criticou a pressa em aprovar
a reforma tributária.

5 - O Presidente da Câmara dos
Deputados afirmou: O Presidente manda re
cados contraditórios, lembrando que o pró-
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prio Presidente cobrava publicamente a vota
ção da reforma tributária, em solenidades
públicas, na presença de Temer, mas agora
critica a aprovação da reforma na Comissão.

6 - Setor elétrico lidera alta. Os princi
pais reajustes nas tarifas públicas dos servi
ços privatizados, concedidos neste ano,
aconteceram no setor elétrico. De janeiro a
setembro deste ano, o reajuste das tarifas
foi, em média, de 16,80%.

7 - O desemprego cresceu 15% até
agora.

8 - Ministro considera "aceitável" esco
las pedirem fiador de alunos ao fazer a ma
trícula. Os alunos também podem pedir ga
rantia de boa qualidade do ensino?

Essas são algumas manchetes que vêm colo
cando toda a sociedade em polvorosa, e ela fica a
perguntar o que está acontecendo.

E para encerrar:

Polícia Federal tinha plano 11 vezes
mais barato. Um ano antes de o Governo
Federal liberar sete bilhões e meio de reais
- não, está errado na manchete, são sete
bilhões e meio de reais - para a Operação
Mandacaru, o Ministério da Justiça rejeitou
um projeto da Superintendência da Polícia
Federal para combater o tráfico de drogas
no sertão de Pernambuco. O plano estava
orçado em 695 mil reais, 11 vezes mais ba
rato, e previa a permanência de 60 agentes
federais na região, desde o dia 2 de janeiro
até o dia 30 de dezembro deste ano. No
projeto, ora iniciado, que vai custar onze ve
zes mais caro, os agentes da Polícia Fede
ral deverão permanecer, no máximo, 2 me
ses na região do polígono da maconha, for
mado por 13 cidades. Depois que eles saí
rem de lá, a turma volta a plantar maconha.

A revista Veja desta semana publica matéria
sob o título: "O bandido agradece", que passo a ler:

Na semana passada, durante uma en
trevista à imprensa no Palácio do Planalto, o
general divulgou um plano de ataque aos
maconhais do Nordeste. A partir desta sema
na 1.500 homens, entre militares e policiais
federais, serão enviados ao sertão de Per
nambuco e da Bahia com a missão de pren
der traficantes e erradicar plantações. Além
dos soldados, o Goven ,o vai mandar quinze
aviões e helicópteros da Aeronáutica e 25

embarcações da Marinha. A operação está
orçada em 7,5 milhões de reais, vem sendo
preparada nas últimas cinco semanas e tem
nome: Mandacaru.

Sr. Presidente, SI'!! e Srs. Deputados, faço refe
rência a isso apenas para dizer que alguma coisa está
errada. A Superintendência da Polícia Federal diz que
gastaria onze vezes mais e faz um plano orçado em
695 mil reais para ficar um ano trabalhando nessa re
gião.O Governo, em contrapartida, torna pública uma
operação que deveria ser silenciosa. Está certa a
manchete: "O bandido agradece". Claro, estão dizen
do tudo: onde, quando, como e de que forma vai acon
tecer a operação. Isso é brincadeira! Assim, estão jo
gando fora o dinheiro do povo, que a muito custo e
suor é arrecadado, de forma irresponsável.

Essas manchetes, publicadas em jornais e revis
tas, fazem com que venhamos a tribuna para criticar a
forma como o Governo se comporta. Não está correto
gastar onze vezes mais apenas para ficar dois meses
numa operação. Tomara que estejamos enganados,
mas em se tratando da entrevista oficial por parte do
Chefe da Casa Militar, que explica toda a operação, é
verdade, o bandido agradece. E o que vai acontecer?
Vão dar férias coletivas, caem fora, ou seja, desfaz-se
tudo. Isso é um absurdo! É claro que torcemos para
que dê certo, até porque somos contra essa situação.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a oportunida
de e solicito que seja feita a devida divulgação do meu
pronunciamento, para que possamos, de forma muito
clara e transparente, esclarecer os fatos à sociedade
brasileira.

Obrigado.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, o nosso
País, estruturalmente, sempre viveu em conflito, princi
palmente entre as classes sociais mais abastadas e os
pobres e miseráveis e, também, entre os trabalhadores
conscientes dos direitos que vêm perdendo dia a dia.

Esses trabalhadores são vítimas do novo
modelo econômico imposto pelo nosso governante,
Fernando Henrique Cardoso, que obedece e se
submete ao Fundo Monetário Internacional e ao gran
de capital estrangeiro. Esse modelo tem gerado o au
mento da miséria e da pobreza e, ao longo dos últi
mos anos, o achatamento violento do salário dos tra
balhadores dos serviços público e privado. Impõe aos
nossos pequenos agricultores enorme descapitaliza
ção, fazendo com que não tenham condições de so
breviver da terra, tornando-os sem terra.

Essa situação caótica, de bá,hQrie e miséria a
que é submetida boa parte da popl.lação brasileira
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leva essas pessoas a se organizarem e a lutarem pe
los seus direitos, e aí elas são vítimas da opressão da
Polícia Militar, como temos visto nos últimos tempos
no nosso País.

O pior crime do Movimento dos Sem-Terra, de
acordo com uma crônica de Luís Fernando Veríssimo
publicada em 1997 no Jornal do Brasil - portanto
bastante antiga -, é o de existir. Eles perderam suas
terras e passaram a existir. Perante nossos governan
tes e à truculência dos partidos de direita que susten
tam o Governo de Fernando Henrique Cardoso, este é
o maiorcrime. Mas crime piorainda é o de se organiza
rem para resgatar suas terras e o direito de cidadania.

Foi dito aqui que esse movimento não tem sede,
não tem identidade. Ora, a identidade hoje em nosso
País se reconhece justamente pela luta política. E o m0
vimento que mais tem sido vítima de violência no Brasil
é o dos sem-terra, que vem sofrendo violência do
Governo Central de Fernando Henrique Cardoso e de
vários Governadores deste País, como os do Pará,
Almir Gabriel, que, comandando sua força policial, é um
matador de trabalhadores sem terra, e do Paraná, Jai
me Lerner, outro matador de trabalhadores sem terra.

E, nas cidades, os trabalhadores procuram se
organizar para resistir ao desemprego, à fome e ao
salário baixo. E quando se organizam, são vítimas
das Polícias Militares desses estados.

Foi dito desta tribuna que a Polícia Militar do Dis
trito Federal é a mesma que recepcionou outros movi
mentos. E se ontem a Polícia Militar matou um tra
balhador é porque essa corporação é hierárquica e
submetida às ordens de comandantes e do Governa
dor. Se existe conflito social, ele pode ser resolvido
com negociação. Sei que os nossos governantes não
negociam. Só depois do conflito, depois da desgraça,
depois da morte é que eles vão para as tribunas e para
a imprensa - como fez Jaime Lerner e como faz agora
Joaquim Roriz - dizer que havia um cronograma de
negociação com datas previamente agendadas.

Sr. Presidente, já fui dirigente sindical e sei que
99% das vezes isso é mentira, porque eles não nego
ciam. Geralmente os dirigentes são recebidos por as
sessores de governantes de terceiro escalão, que
não têm poder de decisão, não assinam absoluta
mente nada. Eles disseram que já havia uma negocia
ção e que os trabalhadores radicalizaram. Trabalha
dor que não luta pelos seus direitos, que não busca
aumento de salário, perdido nos últimos anos, não é
digno de ser um trabalhador.

E vemos a opressão e repressão, com a morte
do trabalhador José Ferreira da Silva. Francisco de
Souza Teixeira ontem à tarde estava em coma no

Hospital de Base - espero que tenha melhorado - e
Jesus Ferreira Machado e Cláudio César Cabral tive
ram um dos olhos vazados por tiros e correm o risco
de ficar cegos.

E o Governo do Distrito Federal diz que os
culpados são esses trabalhadores que lutam por seus
direitos. O culpado se chama Joaquim Roriz, com sua
política de destruição de direitos sociais no Distrito
Federal. Os trabalhadores tinham direito a teto, edu
cação e foram roubados.

Por último, Sr. Presidente, peço a transcrição
nos Anais da Casa de nota da bancada do Partido
dos Trabalhadores de repúdio à violência, bem como
a de duas crônicas de Luís Fernando Veríssimo que
tratam da situação de conflito social e cos responsá
veis que não sabem viver num país democrático e de
fendem o modelo neolíberal que está sendo imposto
em nosso País: Joaquim Roriz, Fernando Henrique
Cardoso, Jaime Lerner, Almir Gabriel e tantos outros
Governadores deste País afora.

Sr. Presidente, muito obrigado por ter tolerado
por algum tempo a mais minha presença na tribuna.

NOTA E CRÓNlCAS A QUE SE REFERE
o ORADOR:

REPÚDIO À VIOL~NCIA

A bancada federal do Partido dos Trabalhadores
condena com toda energia a repressão violenta contra
os servidores do GDF (Governo do Distrito Federal), le
vada a efeito na tarde de ontem pelo governo Joaquim
Roriz (PMDB), que culminou com o bárbaro assassi
nato do servidor José Ferreira da Silva, e adverte para
a marcha para selvageria desencadeada pelo atual
governo de Brasília.

O gesto insano de ontem revela a vontade auto
ritária de negar na prática o direito de reunião previsto
na Constituição e mostra que a insensatez neoliberal
requer mais uma vez seu preço em sangue. Além de
matar de fome, miséria e desemprego, apela agora
para a força bruta.

A bancada, ao tempo em que manifesta sua so
lidariedade à categoria e à família enlutada, conclama
toda a sociedade à mais firme unidade em defesa da
democracia, da liberdade e dos direitos sociais. Pro
clama que não recuará diante da truculência de figu
ras como Joaquim Roriz e que não abrirá mão da luta
contra um modelo cruel e excludente. Por fim, aguar
da que o Ministério Público investigue e aponte os cul
pados para que a Justiça puna com rigor os respon
sáveis pela violência contra trabalhadores.

Brasflia, 2 de dezembro de 1999. - Bancada do
PT na Câmara dos Deputados
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o PIOR CRIME

Os sem-terra cometeram vários crimes além
dos que o Efe Agá diz que precisam explicar. O pri
meiro foi o de existir. Este podia ser classificado como
um crime menor, quase uma contravenção. Seria uma
inconveniência tolerável, se não passasse disso. Mas
quando, não contentes em existir, os sem-terra come
çaram a existir em grande número, a coisa tornou-se
grave. Alguns não só existiam como se manifestavam.
Outros foram ainda mais longe: se transformaram em
vítimas. Morreram, num claro desafio à ordem estabe
lecida. Em muitos casos de tocaia, só para aparecer
mais. Finalmente deixaram para trás qualquer escrú
pulo e cometeram um crime imperdoável: se organi
zaram. São justificados os protestos contra mais esta
afronta. Organizando-se, os sem-terra mudaram as
regras do jogo, demonstrando - além de tudo - falta
de esportividade. Eram regras antigas, combinadas e
aceitas por todos. Organizando-se, os sem-terra piso
tearam uma tradição brasileira de fair-play, que é o
termo inglês para "não esquenta que depois a gente
vê isso". Enquanto não estavam organizados era fácil
enfrentá-fos, controlá-los e derrotá-los - ou pedir cal
ma, que era quase a mesma coisa. Organizados, eles
ganharam uma força inédita capaz até de - nada de
tém a audácia desses marginais! - dar resultado.

Mas o pior crime dos sem-terra, o que deve es
tar atrapalhando o sono do Efe Agá, para não falar
nas suas viagens ao exterior, é o literalismo. Sua peri
gosa adesão ao pé da letra, sua subversiva pretensão
que a prática siga a teoria. É um crime hediondo, pois
coage as pessoas a serem fiéis à sua própria retórica,
o que no Brasil é antinatural. Como se sabe, todos no
Brasil são a favor da reforma agrária. Fala-se em re
forma agrária há gerações.Na saída da primeira mis
sa o assunto já era a reforma agrária, e ninguém era
contra. E vêm esses selvagens destruir todo um pas
sado de boas intenções e melhores frases, querendo
que nobre tese vire reles fato e princípio intelectual
vire terra e adubo. E ainda pedindo pressa.

Polícia neles!
Luís Fernando Veríssimo, Jornal do Brasil,

13-3-97.

CULPA DO NADA

Credo in un Dia crudele, canta lago do Otello
de Verdi, onde ele é um vilão mais bem explicado do
que o lago de Shakespeare. Um Deus cruel é o res
ponsável pela vilania humana e por aquelas malda
des banais da Natureza como tremor de terra que em
dois minutos mata 10 mil. O lago que atribui seu mau
caráter ao Dia crudele que criou a humanidade -

sono scellerato perché sono uomo - pelo menos
culpa alguém ou Alguém. Culpa seu crime na mesma
divindade ruim que comanda os terremotos. Seu cre
do é terrível, mas é um credo. É melhor do que nada.

Nem o Deus de lago foi responsabilizado pelo
massacre do Carandiru ou, agora, o massacre de Ca
rajás. Não se invocou a natureza degradada dos ho
mens, o Destino ou qualquer outro sinal de uma mal
dição superior que redimisse os assassinos. Que nin
guém fosse condenado pelos tiros se entendia, mas
que nem Deus, em qualquer uma de suas manifesta
ções - fatalidade, desígnios inescrutáveis, até omis
são -, fosse acusado ou sequer citado, é assustador.
Foi tudo culpa do nada. Concluíram pela responsabi
lidade de coisa nenhuma. As ordens vieram de um
vácuo além de Deus. O próximo desafio será como
enquadrar o Vazio Absoluto pelos crimes e, no míni
mo, repreendê-lo.

Na Turquia repartiram a culpa pelas mortes en
tre a Fatalidade - o Deus de lago -, o Nada e os espe
culadores imobiliários que construíram prédios mor
tais em zonas de terremotos. No Brasil não se reco
nhece nenhuma participação divina ou humana nas
ações do Nada, que tem a exclusividade da culpa.
Quem quiser matar sem-terra pode. É só se declarar,
depois, um agente inocente de coisa nenhuma. Culpar
o governo pela impunidade no Pará seria o mesmo
que culpá-lo por um terremoto, mas o ambiente em
que se dá o julgamento de Carajás é tão obviamente
viciado por preconceitos e condicionamentos que a
falta, lá, de uma presença federal mais forte equivale
à cumplicidade.

Luís Fernando Veríssimo, OESP, 24-8-99.

Durante o discurso do Dr. Rosinha, o
Sr. Saulo PGdrosa, § 2º do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Caio Rie/a, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, que dispõe
de até cinco minutos.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, companheiros
Parlamentares, estive acompanhando de perto o noti
ciário da imprensa a respeito da votação da medida
provisória que trata das mensalidades escolares e a
posterior edição de outra medida do Governo, favorá
vel à permanência dos alunos inadimplentes em sala
de aula.

Esse assunto há muito vem sendo tratado, por
intermédio de medidas provisórias reeditadas suces-
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sivamente, superficialmente, de forma conjuntural,
escondendo o problema de estrutura. E essa estrutu
ra reside exatamente no fato de que, ao votarmos a
Constituição, quando lutávamos desta tribuna, nesta
Casa, para que os recursos públicos fossem direcio
nados para a área de educação, para a escola públi
ca, os setores da iniciativa privada, até das igrejas, fi
zeram imenso lobby para que os recursos públicos
fossem drenados para as escolas do setor privado,
em detrimento da escola pública.

Com isso, faltando dinheiro, o salário do profes
sor das escolas públicas foi achatado. Faltou bibliote
ca, faltou laboratório, faltaram equipamentos neces
sários - desde equipamentos para a área de informa
tização até bancos escolares - para que pudéssemos
ter uma escola que oferecesse ensino de qualidade.

Como isso não ocorreu, os estudantes conse
guiram bolsas de estudo e correram para a escola
particular. Foi embora o recurso da escola pública.
Com ele, toda a sua clientela característica.

Como hoje há dificuldade de concessão de bol
sas de estudo, a escola particular não quer mais essa
clientela, que não lhe pode pagar. Os alunos, por sua
vez, não querem voltar para a escola pública, porque
ainda não confiam nela. A verdade é que a qualidade
do ensino do 1º e do 2º graus ainda não foi comprova
da.

O art. 209 da Constituição, que diz que o Poder
Público só pode intervir na escola privada para autori
zar-lhe o funcionamento e avaliar a qualidade do seu
ensino, em verdade, sofre intervenção do ponto de
vista econômico e social. O que o Governo quer é res
guardar a sociedade da voracidade da iniciativa priva
da.

O que acontece nesse ponto? A escola privada
se vê diante de grande problema. Não sabe como fun
cionar se tem de dispor dos seus recursos para man
ter seu quadro de pessoal. Estamos, portanto, tratan
do de forma conjuntural um problema de natureza es
truturaI.

O Deputado Paes Landim é Relator dessa maté
ria, que por diversas vezes foi objeto de discussão
nesta Casa. É hora de todos nós, que nos preocupa
mos com a educação nacional, tratarmos desse pro
blema na sua estrutura, dando à escola pública todas
as condições para que o 1º, o 2º e o 3º graus do ensi
no público possam ter qualidade e sejam um ótimo
guarda-chuva para abrigar os alunos que não podem
pagar. A escola particular deve ficar livre de qualquer
intervenção, devem ir para ela quem pode pagar.

Temos de resolver esse assunto estruturalmen
te. Como adquiri experiência ao longo de anos no ma-

gistério, ponho-me à disposição para encontrarmos o
caminho definitivo para solucionar esse problema que
agride a sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla
mentares, mostro, neste espaço, desconformidade
com as palavras proferidas ontem na imprensa mun
dial pelo Presidente norte-americano, Bili Clínton, ao
criticar a chamada mão-de-obra escrava infantil exis
tente na indústria calçadista do Brasil. Toda a impren
sa internacional noticiou o fato.

Nossa desconformidade é porque conhecemos
um pouco a indústria calçadista do Rio Grande do
Sul, de Santa Catarina e de São Paulo, que represen
ta em torno de 80% da produção nacional. Lá não há
mão-de-obra escrava, muito menos infantil. Há, sim,
programas de incentivos das indústrias, com creches
e auxílio aos filhos dos trabalhadores. É um modelo
diferente que deve ser copiado inclusive por outros
estados.

Talvez existam nessas novas fronteiras da região
calçadista hoje - quem sabe no Ceará ou na Bahia 
menores trabalhando. Sou contra a mão-de-obra es
crava e o uso do trabalho infantil. Contudo, devemos
dar oportunidade de trabalho para os jovens. Assim
eles poderão ter uma remuneração para ajudar os
pais, sem se esquecerem dos estudos, é claro. Que
trabalhem em um turno e estudem no outro! Eu, por
exemplo, trabalho desde os seis anos de idade auxili
ando meus pais e hoje sou Deputado Federal.

O Presidente BiII Clínton pode ajudar-nos nas
questões ligadas à agricultura. Afinal é sobre isso que
está discutindo hoje em Seattle. O Governo america
no tem todo o poder do mundo, juntamente com o eu
ropeu, para nos auxiliar.

O trigo norte-americano está chegando agora
ao Brasil. É um produto altamente subsidiado, com fi
nanciamentos privilegiados, mas concorre desleal
mente com o que produzimos no Brasil. Da mesma
forma que o arroz - e ele até há pouco tempo era alta
mente subsidiado na origem - chegava ao Brasil e
concorria deslealmente com a nossa produção. O Go
verno norte-americano pode ajudar-nos - ainda mais
agora nessa Rodada do Milênio que está ocorrendo
em Seattle, na qual estaremos representados pelo
Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da
Agricultura e por Parlamentares. To~os estão tentan
do defender os interesses dos produtores para gerar
emprego, acabar com a miséria e com a fome.

Os americanos estão querendo hoje fazer exi
gências, acrescentando cláusulas em cima das nego-
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ciações com os preços dos produtos agrfcolas que
eles não conseguem competir. Dizem os americanos
às Organizações Não-Governamentais que nossa
mão-de-obra é muito barata. E fazem ainda uma série
de exigências para privilegiá-Ia, mais uma vez nos
prejudicando.

Os americanos estão fazendo exigência com re
lação às questões ambientais, resultando numa série
de proteções com alto custo e subsfdio na produção
primária. Efetivamente, não conseguimos concorrer
com eles. Por isso, temos o problema do desemprego.

Deixo registrada minha desconformidade com
as palavras proferidas pelo Presidente BiII Clinton, as
quais gostarfamos de ver transformadas em auxflio.
Gostarfamos que ele fosse nosso aliado nesta Roda
da do Milênio que está ocorrendo neste momento nos
Estados Unidos. Queremos melhorar nossa produção
primária. Assim aumentaremos o número de empre
gos e a geração de riqueza em nosso Pafs.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Para uma

Comunicação de liderança pelo Partido da Frente li
berai, concedo a palavra ao nobre Deputado Paes
Landim.

DISCURSO DO SR. PAES LANDIM
QUE, ENTREGUE À REVISÃO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Arthur Virgflio para uma
Comunicação de liderança, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, pelo prazo de até dez
minutos.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Como
Uder.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, tenho
algumas definições na minha vida das quais não me
afasto. As funções são todas ocasionais, os gestos é
que não são; o gesto tem de fazer parte de uma linha
de coerência.

A partir desse raciocfnio, Sr. Presidente, ontem
eu me surpreendi, me decepcionei e fiquei chocado
com o tom das declarações do Presidente do Con
gresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães,
a meu respeito e a respeito do Uder do meu partido
na Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves,
chamando-nos de criminosos porque estávamos dis
cordando de S. Ex!!; criminosos porque entendfamos
e entendemos, o Deputado Aécio Neves e eu, que
este Pafs fica ingovernável se não houver alguma me
xida, e estamos aqui dando uma visão de quem vê a
máquina do Governo por dentro, na proposta de
emenda à Constituição que acaba de ser aprovada no

Senado e que retoma à Câmara dos Deputados. E
que, a meu ver, estaria longe de impedir que o Presi
dente governasse, fosse ele um chicanista, porque
poderia aproveitar o caráter draconiano e exigente de
limitação do poder de emissão e de vigência das me
didas provisórias para, através de uma enxurrada
desses diplomas, atravancar a pauta do Congresso e
com isso governar os nove últimos quadrimestres do
seu Governo com um Congresso de pauta trancada
e, portanto, com o Congresso impotente para cumprir
com o seu dever. Uma boa intenção nem sempre dá
um bom resultado, e eu não duvido da boa intenção
do Relator, o Senador José Fogaça, como não duvido
da boa intenção da maioria esmagadora dos meus
colegas em ambas as Casas.

Agora, eu não quero sequer entrar no mérito, Sr.
Presidente. Quero dizer apenas que eu não posso
abrir mão do meu direito de discordar do Senador
Antonio Carlos Magalhães hoje, amanhã, ontem,
quando eu quiser. Se eu for alinhar as discordâncias
que tenho do Senador, isso vira um dicionário, um
catálogo telefônico de Chicago, Nova Iorque e São
Paulo somados. Eu ter discordâncias do Senador
Antonio Carlos Magalhães é um direito meu, e quan
do eu tenho discrepâncias não abro mão de explici
tá-Ias, e mais ainda: ponderadamente como estou fa
zendo agora e sem ponderação nenhuma se amanhã
eu quiser fazer sem ponderação nenhuma, até por
que o juiz da minha vontade sou eu próprio, o juiz do
meu destino sou eu também, o juiz das minhas deter
minações somos eu e a minha consciência democrá
tica. Medo? Eu não consigo ter medo do Senador
Antonio Carlos Magalhães. Tentei ter muita estima
por S. Ex!!, tentei ajudá-lo e tentei estar ao seu lado.
Medo eu tive de um correligionário dele, o Presidente
Médici, um assassino, e ainda assim eu o enfrentei.
Não posso ter medo do Senador Antonio Carlos
Magalhães.

Portanto, devo dizer que S. Ex!! tem duas alter
nativas comigo: a primeira, me respeitar; a segunda,
me respeitar. Tem uma terceira, eu sou um homem de
negociação: é me respeitar também. Não há a quarta.
São três alternativas. Tenho absoluta convicção de
que cumpro meu dever de homem, de ParIam sntar,
de Lfder, neste momento, do Governo Fernando
Henrique Cardoso no Congresso Nacional, ao afirmar
a minha posição. Não posso ser tratado desse jeito.
S. Ex!! talvez tenha sido deformado por algumas pes
soas que o bajulam. E isso é terrfvel, porque ele pas
sa a ter uma noção de referência equivocada, passa a
achar que bajulação é lealdade. Em nenhum momen
to, ele vai poder obter de mim algo que sou incapaz de



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59583

doar. Eu não me ajoelhei perante a ditadura militar.
Eu só me ajoelho quando rezo. Eu não me ajoelho pe
rante ninguém. Eu não me ajoelho perante nada, a
não ser quando rezo. Procuro marcar, portanto, com
a maior serenidade as minhas posições. Entendo que
o Brasil fica ingovernável, sim. E entendo que é preci
so discutir a .fundo aqui na Câmara, a partir também
da visão que tem o Governo do que é o efeito da me
dida aprovada no Senado, sobre a governabilidade
em si e sobre o funcionamento prático do Congresso
em si, do mesmo modo.

Eu gostaria de discutir isso aqui a fundo, sem
adrenalina ou insultos. Não consigo imaginar que seja
traidor, desonesto ou criminoso quem porventura ve
nha a discordar de mim. Todos os Deputados, se qui
serem, podem discordar de mim. E eu quero o direito
de discordar até de todos os Deputados, se for esse o
desígnio da Casa, na hora de fazer sua análise, sua
verificação e sua ponderação, na hora de tomar sua
decisão.

Não posso aceitar calado isso. A tática intimida
tória comigo não dá certo mesmo; ela provoca um ou
tro lado da minha personalidade. Sou profundamente
doce e até dócil, quando tratado com lealdade e fir
meza. Sou alguém afeito à luta dura, a fazer críticas
duras. E faço críticas contra quem quiser, quando qui
ser, sempre que quiser. Era assim no momento em
que não reinava a Democracia no País: eu fazia críti
cas quando, sempre e onde queria no momento mais
negro da ditadura militar brasileira. Não vai ser agora
que alguém me irá intimidar com declaraçõesinhas de
jornais ou posturas imperiais, porque não as aceito,
republicano arraigado que sou.

Gostaria, até por dever de ofício, de manter uma
relação correta com S. Ex!, o Senador Antonio Carlos
Magalhães. Depende dele. É só não me desrespeitar
mais, porque eu não tolerarei o desrespeito. E quero
repetir isso na sessão do Congresso, quarta-feira pró
xima, perante S. Ex!, dizendo-lhe que ele tem essas
três alternativas: respeitar-me, respeitar-me e respei
tar-me.

Nunca me dirigi a S. Ex! de maneira desrespei
tosa. Mas sou homem de confronto, se for o caso, e de
conciliação, na maioria das vezes. Procuro conciliar o
tempo inteiro. E confrontar toda vez que sou obrigado
a fazê-lo.

Se tenho algumas explicações a dar à Casa, Sr.
Presidente - o que procuro fazer no exíguo tempo
que me resta -, é para dizer que não é verdade que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha sido o
campeão em edições de medidas provisórias. S. Ex!
editou 160 medidas provisórias no seu primeiro Go-

vemo, em 48 meses, o que dá a média de 3,33 MPs
por mês. Menos do que S. Ex!! só o ex-Presidente
Fernando Collor, que em trinta meses editou 88 MP, o
que dá a média de 2,93 por mês.

No segundo Governo, Fernando Henrique
Cardoso, em onze meses, editou 42 medidas provisó
rias, numa média de 3,81 MPs por mês. As reedições
é que são muitas. Por aí, portanto, não precisaria ha
ver nenhuma alteração em lei alguma. Esse é um
exercício de crítica e autocrítica que todos devemos
fazer. A lei pede que o Congresso se reúna para cum
prir com o seu dever e dar cabo dessa pauta que de
fato não engrandece a Casa, que pretende ter e man
ter o poder e o dever de legislar.

Itamar Franco editou 5,42 medidas provisórias
por mês; José Sarney, 7,35. Vamos, então, repor a
verdade dos fatos: não é verdade que Fernando
Henrique Cardoso tenha sido campeão na edição de
medidas provisórias.

Agora, devo dizer que foi com medida provisória
que se fez o Plano Real, que trouxe estabilidade eco
nômica ao País; foi com medida provisória que se en
frentaram as crises do México, em 1995, e a asiática,
em outubro de 1997. Foi com medida provisória que
se enfrentou a crise de janeiro, vencida pelo Brasil em
muito menos tempo do que nações como a Tailândia,
a Coréia, a Malásia e tantas outras, que passaram
muito mais tempo perdidas, sem saber encontrar ou
reencontrar o rumo econômico.

A medida provisória do Real foi votada aqui qua
tro anos depois. Esse exercício de autocrítica se im
põe ser feito pelo Congresso Nacional. Não sei se es
tamos cumprindo à risca com o nosso dever. Se não,
é bom que passemos a fazê-lo. Todos nós, eu próprio,
o Senador Antonio Carlos Magalhães, os Congressis
tas, temos que definir se estamos ou não estamos
cumprindo a contento o nosso dever de reunir o Con
gresso e fazer votar as medidas provisórias, para que
não subsista esse passivo, em relação à sociedade.
Na verdade, apenas emiti uma opinião: a de que o
projeto não é perfeito. Ele também não é ruim, mas
precisa ser aperfeiçoado, é necessário mexermos
nos prazos, por exemplo.

O Presidente Fernando Henrique é o primeiro a
querer abrir mão de poder. Eu dizia ainda ontem, em
um debate com o Deputado José Genoíno, que des
confio quando vejo uma Oposição querer porventura
cercear o uso de medidas provisórias a esse ponto;
parece-me até que ela não acredita na própria vitória
eleitoral. Se acredita, deve preocupar-se com a pers
pectiva de chegar sua hora de governar.
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Não estou pensando, portanto, no Presidente
Fernando Henrique, mas na governabilidade do Brasil
para sempre, por um períoElo muito longo. Hoje care
cemos de instrumentos ágeis e efetivos. A boa refor
ma, afinal, é aquela que efetivamente reformula,
muda e traz novidades.

Gostaria, portanto, Sr. Presidente, para finalizar
e abusando da paciência de V. Ex!, de dizer que fiquei
profundamente constrangido e ofendido ao saber que
uma frase minha publicada no jornal O Globo - e o lí
der Aécio, junto comigo -, em que dizia que ia tentar
mudar o que vinha do Senado para cá, teria dado ao
Senador Antonio Carlos Magalhães o direito de dizer
que Aécio e eu seríamos criminosos e deveríamos re
nunciar áos nossos mandatos. Gostaria até que S. Ex!
não renunciasse ao seu, mas é mais fácil ele renunci
ar ao dele do que eu. Jamais renunciei a princípio al
gum, a nada que significasse o meu dever de comba
ter por uma sociedade mais justa neste País.

Não vim aqui para o doesto, para o insulto ou o
jogo menor. Vim para dizer que estou absolutamente
consciente das minhas responsabilidades; não fujo
delas e não há quem me faça fugir delas. Por outro
lado, se S. Ex! é acostumado a ter muita gente a obe
decê-lo, de minha parte, eu fui muito mal educado
pelo meu pai e pelo tempo de combate que fiz ao regi
me autoritário neste País. Alguns nasceram para obe
decer, até pela subserviência. Eu nasci para desobe- .
decer, Sr. Presidente. Essa é uma convicção que te
nho e da qual não me afasto.

Sou do diálogo e do congraçamento; evito os
confrontos. Mas não fujo dos embates, dos debates e
das lutas, até porque tenho compromisso com minha
própria consciência, com meu próprio código de ética
e com minha própria vida. Não há cargo, função, con
veniência, nada que me faça deixar de ser o que sou.

E hoje estou dizendo ao Senador Antonio Car
los Magalhães, de forma bem clara, que pretendo
manter por S. Ex!, se S. Ex! me permitir, o respeito.
S. Ex!, por sua vez, terá de me dar a contrapartida.
Estabeleci de maneira bem democrática três possibi
lidades de S. Ex! se dar bem comigo: a primeira é me
respeitar, a segunda é me respeitar e a terceira, para
verem como estou oferecendo uma gama muito varia
da de possibilidades, é me respeitar também.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Com a pala

vra o Sr. Deputado Regis Cavalcante.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o PPS está todos os dias nesta Casa, cumprindo com
o seu dever de fazer do Brasil um país bem melhor,

sem as confusões em que se meteram as elites brasi
leiras, que não conseguem solucionar a profunda cri
se social em que estamos mergulhados.

Venho, Sr. Presidente, em nome do meu partido,
denunciar a violência acontecida ontem em Brasília.
Não podemos nos calar diante do que vimos presen
ciando, a forma como manifestações da população
são tratadas pelos órgãos de segurança, sobretudo a
Polícia Militar.

Ontem mais de 36 pessoas foram feridas e uma
foi morta na manifestação ocorrida em Brasília. Isso
demonstra que a questão da segurança pública no
País deve ter outra orientação.

Esta Casa recentemente aprovou projeto que
permite o serviço voluntário na PM, dando poder de
polícia àqueles que sequer estão preparados para
isso. Mas, Sr. Presidente, os que são treinados estão
agindo a soldo e mando de um Secretário de Segu
rança, que deve ser condenado por crime de res
ponsabilidade, a exemplo do Governador do Distrito
Federal, caso não expliquem a morte ocorrida ontem
em Brasília e os ferimentos causados nos manifes
tantes.

Estamos vendo no Brasil um quadro macabro
de violência, miséria e desemprego, no qual o traba
lhador nada pode reivindicar.

Portanto, o PPS está solidário aos trabalhado
res no País. Somos contra a violência e a favor, sim,
de uma real segurança pública.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, venho, em meu nome e
no do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, es
pecialmente do Distrito Federal, já que sou de Brasí
lia, lamentar profundamente os fatos acontecidos on
tem à porta da empresa Novacap. Estive no local logo
após o lamentável incidente e, no hospital, para visitar
as vítimas.

Lamento a atitude do Secretário de Segurança
Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Castelo Branco,
homem com um passado de defesa dos direitos hu
manos e que, em nome desse passado, deveria re
nunciar ao cargo que ocupa. O Sr. Secretário come
teu uma falha e até assumiu a responsabilidade por
ela e, por isso, deveria pedir demissão do cargo de
Secretário de Segurança Pública, porque hoje, com
certeza, não tem mais o respeito da população de
Brasília para ser o guardião da segurança.

O mesmo digo em relação ao Secretário de
Obras, o Deputado Federal Tadeu Filippelli, que tam
bém estava no local e igualmente deu voz de coman
do para que aquele massacre fosse cometido.
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Estão falando que só foram usadas balas de
borracha, mas não é verdade. Fui ao hospital e visitei
uma das vítimas, que levou um tiro na perna e ainda
tinha fragmentos do chumbo que causou o ferimento.
Cães, bombas de gás, balas, balas de borracha, tudo
isso foi utilizado. Dois trabalhadores perderam um
olho.

Também estava presente o Comando da Polícia
Militar e o Chefe da Coordenação de Planejamento
de Operações da Secretaria de Segurança Pública,
Cel. Jair Tedeschi. Isso envergonha Brasília e nos in
digna.

Estamos solicitando, junto à Comissão de Direi
tos Humanos, providências sobre o assunto, pois não
será somente a Polícia Civil que investigará esse
caso, mas também a sociedade.

Muito obrigado.
O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e Srs.
Deputados, retomo esta tribuna para registrar a pas
sagem do Dia Nacional do Perito Criminal, que trans
corre neste sábado, dia 4 de dezembro. Embora não
reconhecida legalmente, a data foi instituída há dez
anos durante o V Congresso Nacional de Criminalísti
ca, realizado em Curitiba, Paraná.

O mesmo Congresso Criminalístico elegeu
como patrono da categoria o ex-perito criminal Otací
Iio de Souza Filho, de Belo Horizonte, nascido exata
mente em 4 de dezembro de 1945, e com uma larga
folha de serviços prestados à perícia criminal até sua
morte trágica, em agosto de 1976, no exercício pleno
de sua atividade.

Ao registrarmos a passagem desta data nos
Anais desta Casa, é importante notar que a homena
gem a essa importante categoria profissional ocorre
num momento singular da nossa história, quando a
atuação de um dos peritos criminais de renome
nacional e internacional é questionada numa Comis
são Parlamentar de Inquérito instalada nesta Casa
para investigar o narcotráfico no País.

Se, de um lado, esse questionamento mostra o
lado obscuro da atuação de determinados peritos cri
minais, de outro, revela a importância do trabalho que
esses profissionais prestam à sociedade e a contri
buição deles ao processo investigatório e ao aprimo
ramento das decisões judiciais e do próprio Estado de
Direito.

Felizmente, as suspeitas que recaem sobre um
desses profissionais é um fato isolado que não com
promete a imagem positiva que a sociedade tem des
ses técnicos e muito menos a qualidade do trabalho

pericial que realizam sempre que são requisitados
pela Justiça.

Otacílio, um perito que tinha por hábito anotar
todos os acontecimentos de sua vida em uma agen
da, era um técnico dedicado e que não se descuidava
do seu aprimoramento profissional, chegando a cursar
o terceiro ano de Direito na Universidade Federal de
Minas Gerais quando veio a falecer.

Em agosto de 1976, foi convocado a fazer um tra
balho de perícia sobre duas mortes ocorridas na Serra
da Moeda, no Município de Congonhas, em Minas Ge
rais. No local morreram uma geóloga sul-americana e
seu auxiliar, ao caírem de cima de uma cachoeira de
45 metros de altura. Ao chegar ao local, o perito aca
bou caindo do mesmo ponto onde ocorrera a tragédia
e também perdeu a vida. Todos os seus passos até o
momento da queda fatídica ficaram registrados na sua
inseparável agenda.

Com a criação da Associação Brasileira de Cri
minalística (ABC), em 1977, seu primeiro Presidente,
José Carvalhedo Neto, cogitou da escolha de um pa
trono para a categoria. No congresso de Curitiba, o
nome de Otacílio foi o escolhido entre outros dois con
correntes e definida a data do seu nascimento como
do Dia Nacional do Perito Criminal.

Como ex-Secretário de Segurança Pública em
meu Estado, o Tocantins, contei sempre com a valio
sa contribuição desses profissionais e pude constatar
o importante papel que desempenham para o bom
andamento dos processos criminais. A eles, portanto,
meu reconhecimento, na passagem desta data que é
de grande significado para toda a categoria. Deixo
consignado nos Anais desta Casa minha homena
gem a todos esses profissionais.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Passa-se ao

V- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr'l! e Srs. Deputados, antes
de iniciar meu pronunciamento, quero parabenizar o
Deputado Arthur Virgnio pela sua coragem, seu deste
mor. S. Ex! merece nosso maior respeito quando traz
aqui resposta, à altura, ao Presidente do Senado, Anto
nio Carlos Magalhães.

O Presidente do Senado já agrediu a Câmara
dos Deputados quando proferiu palavras chulas a
respeito do Presidente desta Casa. Quando Antonio
Carlos Magalhães ofendeu o Presidente Michel Te
mer ofendeu também o Deputado Arthur Virgílio, a
mim e mais 510 Deputados. Com isso, não podemos
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concordar. Muito já aconteceu ao longo do tempo
neste País e o Senador é um aprendiz de tirano e não
de democrata. Isso acontece nas suas relações, no
modo como trata o Congresso Nacional, a instituição
da Presidência da República, a instituição do Supre
mo Tribunal Federal.

E ficamos tristes por isso. De repente, aparecem
com essa grande propaganda de privatização, mas
foram eles - Antonio Carlos Magalhães e a ditadura
militar - que montaram a maior estrutura estatal da
história do País, depois, vêm com essa conversa de
privatização. Como sabemos, o mesmo Antonio
Carlos Magalhães, com o grupo do PFL, montaram a
maior estrutura de aposentadorias fraudulentas no
País, ficando conhecidos até como estadistas do
Funrural, mas hoje falam que a Previdência está fali
da e quebrada.

Vejo na televisão a propaganda do PFL a respei
to do Código de Defesa do Contribuinte. Quem mais
criou e implantou impostos no País foi a estrutura do
PFL. Quer dizer, todos ficamos estarrecidos. Até por
que, quando aparece, em rede nacional, propaganda
desse quilate, temos que agir junto ao Conar e dizer
que essa é mais uma propaganda enganosa do PFL e
do Sr. Antonio Carlos Magalhães. Por isso, parabeni
zo o Líder Deputado Arthur Virgílio.

Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para falar sobre um tema difícil, polêmico
e momentoso: a reforma tributária.

Sobre ela pairam dúvidas, discordâncias, confli
tos de interesses, choques de opinião. Nem poderia
ser de outro modo, se se pensar que está em debate o
destino de aproximadamente 30% do Produto Interno
Bruto do Brasil.

O sistema tributário brasileiro teve sua última
grande reestruturação na reforma de 1965/66, que
viu nascer o Código Tributário Nacional.

De lá para cá, surgiram numerosas alterações
legais, principalmente quanto à repartição das recei
tas tributárias entre União, Estados e Municípios, que,
em boa parte, desfiguraram a racionalidade econômi
ca, a elegância e a sabedoria jurídica do nosso diplo
ma legal. As modificações danosas à racionalidade e
à eqüidade do sistema vieram principalmente no bojo
de alterações infraconstitucionais, ao sabor de injun
ções dos jogos de interesses os mais diversos e tam
bém em decorrência da facilidade com que o Poder
Executivo pôde alterar a legislação fiscal por meio de
simples medidas provisórias.

De início, cabe logo elogiar a proposta do Rela
tor Mussa Demes, pelo fato de estabelecer a proibi-

ção para se alterar a legislação tributária por intermé
dio de medida provisória.

Esse é, sem dúvida, o primeiro motivo de insa
tisfação dos tecnocratas do Poder Executivo, que es
tão acostumados a entulhar os escaninhos do Con
gresso Nacional com medidas provisórias, que se re
petem rotineiramente sobre todos os temas, até sobre
as alterações nos tributos, que afetam a vida das em
presas e dos cidadãos.

Há também questões substantivas que susci
tam grandes divergências quando se trata de mexer
na configuração dos impostos e contribuições que
formam a carga tributária do País.

A reforma tributária, que se tenta levar a cabo,
vem sendo gestada dificultosamente desde 1995.

Há também outras questões. O Governo Federal
encaminhou a Proposta de Emenda Constitucional
nº 175 e, posteriormente, mais de uma vez, apresen
tou propostas alternativas, que, de certo modo, atro
pelaram e perturbaram os trabalhos da Câmara dos
Deputados sobre essa matéria.

A partir de março de 1999, a Comissão Especial
da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados in
tensificou seus trabalhos para chegar a bom termo na
apresentação de substitutivo que conciliasse os inte
resses e expectativas de todos os setores do Governo
e da sociedade quanto a tão relevante tema. Nesse
período, o Governo Federal apresentava uma aparen
te e estranha indiferença quanto ao desenrolar dos
trabalhos da Comissão Especial.

Quando a Comissão aprovou, há poucos dias, o
núcleo do substitutivo apresentado pelo Relator, o
Deputado Mussa Demes, o Governo Federal, na voz
autorizada do seu Ministro da Fazenda e do seu Se
cretário da Receita Federal, ressurgiu da sua cavilosa
e aparente indiferença com um documento furioso de
condenação do longo trabalho realizado e aprovado
por 35 votos contra um, na Comissão Especial da Re
forma Tributária.

Sr. Presidente, vamos ao cerne das questões
que estão suscitando tão acalorados debates.

O núcleo do substitutivo, <>riginado do Poder
Executivo, objetiva principalmente dar competitivida
de e isonomia à produção nacional frente aos produ
tos importados e reestruturar as relações tributárias
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
tentando-se manter, na medida do possível, a mesma
carga tributária, mas tornando-a, porém, mais justa,
racional e economicamente neutra.

Com esses objetivos, o substitutivo aprovado há
pouco na Comissão Especial- ressalvados os desta
ques que ainda estão sendo objeto de votação - pre-
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tende principalmente: primeiro, simplificar o sistema
tributário brasileiro por meio da substituição de nume
rosos impostos e contribuições, muitos deles cumula
tivos, pelo Imposto sobre o Valor Agregado - IVA, em
molde semelhante ao dos países da União Européia.

Pretende-se com o IVA eliminar e substituir os
atuais ICMS, IPI, Cofins, PIS/Pasep, ISS e a CPMF.

Note-se que a Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, o PIS/Pasep e a
CPMF são contribuições de natureza cumulativa, isto
é, incidem em cascata nas diversas fases do proces
so produtivo e mercantil, onerando de forma injusta e
desequilibrada as mercadorias e, pior ainda, pesando
mais sobre os produtos fabricados no Brasil do que
sobre as mercadorias importadas. Elas prejudicam o
produto e o emprego brasileiros em favor do estran
geiro e contribuem para o chamado Custo Brasil na
competição pelo comércio internacional.

No entanto, a intenção do Governo Federal é
não abrir mão da CPMF, porque é um gordo tributo;
fácil de arrecadar; com boa participação na receita to
tal e supostamente difícil de sonegar, mas com os de
feitos congênitos da cumulatividade e da injusta one
ração da produção interna brasileira, com reflexos ne
gativos nas nossas exportações.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Edinho
Araújo.

O Sr. Edinho Araújo - Meu caro Deputado Ru
bens Bueno, V. Exª aborda um tema atual, que está na
agenda positiva da Câmara Federal. E V. Exª não fala
apenas por si, mas pela nossa bancada do PPS. Do
alto da sua experiência, depois de ter sido Prefeito de
Campo Mourão, Deputado Estadual e, de novo,
Deputado Federal, V. Exª conhece como ninguém a
necessidade urgente que o Brasil tem de um sistema
tributário que desonere a produção, acabe de vez
com a guerra fiscal, estimule a exportação, permitin
do, enfim, a retomada do desenvolvimento. V. Ex!! faz
uma análise precisa, oportuna, demonstrando a ur
gência que este País tem de uma reforma tributária.
Ao mesmo tempo em que há uma expectativa positiva
na sociedade, há também uma preocupação de que
essa reforma venha a onerar ainda mais aqueles que
já pagam os seus impostos, que ela apenas introduza
novos tributos. Esta é hoje a preocupação da socieda
de. Mas entendemos, como também o PPS e V. Exo,
que um novo sistema tributário tem de ter o condão de
recolocar o País nos trilhos do desenvolvimento, sim
plificar o processo para que se amplie a base tributá
vel. Portanto, quero saudar V. Ex/l e cumprimentá-lo
pelo brilhante pronunciamento que faz nesta manhã.

O SR. RUBENS BUENO - Muito obrigado, no
bre Deputado Edinho Araújo. Além de destacar aquilo
que é a linha do seu aparte, quero também lembrar
que nos nunicípios, o Poder Executivo não tem ampa
ro jurídico para cobrar os impostos progressivos. Te
mos nos municípios as grandes especulações imobi
liárias, que atravancam o desenvolvimento, que pro
vocam um poder de interferência indevida da iniciati
va privada no Poder Público. É isso que está ocorren
do em nível nacional, uma relação incestuosa entre o
Poder Público Federal e a iniciativa privada.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, no Impos
to sobre Valor Agregado -IVA - a União, os Estados e
o Distrito Federal arrecadarão, compartilhadamente,
impostos sobre: 1) operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços, ain
da que as operações e as prestações se iniciem no
exterior; 2) operações relativas à circulação de com
bustíveis automotivos definidos em lei complementar.

De passagem, o novo imposto único sobre com
bustíveis, a ser cobrado uma única vez, na refinaria
ou na importação, terá a vantagem de reduzir drasti
camente a sonegação, que hoje é enorme. Atualmen
te os combustíveis pagam ICMS nos Estados de con
sumo e, por meio das liminares dos juízes de primeira
instância para impedir a cobrança do imposto na refi
naria, por substituição tributária, os contribuintes aca
bam por fraudar o pagamento do ICMS.

Ouço o nobre Deputado Pedro Eugênio,
ex-Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco.

O Sr. Pedro Eugênio - Caro Deputado Rubens
Bueno, é com muito prazer que lhe faço este aparte,
externando inicialmente meu apoio à linha seguida
por V. Exª em seu pronunciamento, que aponta para a
necessidade de o Congresso afirmar e reafirmar sua
posição de independência e estabelecer uma reforma
tributária que siga as diretrizes fundamentais e bási
cas que estão presentes no relatório apresentado
pela Comissão Especial, evidentemente, com os re
paros que V. Exª faz no seu pronunciamento. Temos
discutido no nosso Partido, o PPS, - inclusive estare
mos discutindo o assunto hoje no nosso Encontro Na
cional que aqui em Brasília realizamos - a reforma tri
butária e a posição de que ela seja aprovada o mais
rapidamente possível para desonerar a produção, es
tabelecer mecanismos que impeçam a guerra fiscal,
linha essa que V. Ex" ressalta em seu brilhante pro
nunciamento. Que ela seja feita assim. Mas queria
neste meu aparte, deputado, ressaltar que temo a dis
cussão que se faz hoje com o Executivo sobre a ques
tão. Espero que os parlamentares da Comissão Espe
cial estejam prontos para rechaçar modificações que
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o Executivo pretenda fazer para distorcer aquilo que
há de fundamental na proposta, porque o Executivo,
deputado, omitiu-se estranhamente na discussão da
reforma tributária durante longos quatro anos. Não se
posicionou efetivamente. Só agora, quando o Con
gresso Nacional reafirma a sua posição de indepen
dência e apresenta à Nação uma proposta fechada,
vem o Executivo jogar pedras sobre aquele relatório.
Agora é obrigado a negociar. Espero que essa nego
ciação não distorça a proposição, mas só a aperfei
çoe, na direção que V. ExA tão bem está expondo no
seu pronunciamento.

O SR. RUBENS BUENO - Agradeço o aparte
ao Deputado Pedro Eugênio. Lembro que nesses últi
mos quatro anos, desde quando o Governo Federal
enviou ao Congresso Nacional, por meio de mensa
gem, a proposta de reforma tributária, a Câmara dos
Deputados trabalhou a proposta - recentemente re
instalou a Comissão de Reforma Tributária -, dando
uma demonstração de que neste Parlamento há a
vontade de ver as coisas acontecerem, como ocorre
com as CPI do Narcotráfico, do Poder Judiciário, de
ver acontecerem mudanças na Previdência Social,
como as que recentemente votamos, e de diminuir ou
pelo menos controlar esse processo de abuso com
relação à edição de medidas provisórias. A Câmara
dos Deputados está dando a sua contribuição.

Mais uma vez, com relação ao relatório dessa
Comissão Especial, é bom destacar o trabalho do
Presidente Germano Rigotto e a sua incansável ba
talha, percorrendo o País em grandes debates,
procurando mostrar que aqui realmente é o grande fó
rum dos debates nacionais.

Sr. Presidente, no novo IVA as alíquotas de cada
mercadoria ou serviço serão uniformes em todo o ter
ritório nacional.

Ao substituir o atual ICMS, o Substitutivo Mussa
Demes estará eliminando 27 legislações estaduais,
numa simplificação extraordinária do sistema tributá
rio brasileiro.

É certo que a reforma tributária continuará a
manter na Constituição complexos detalhamentos
acerca do novo imposto.

A crítica um tanto irresponsável do Ministro da
Fazenda, depois endossada pelo Presidente Fernando
Henrique, de que não se deveria colocar na Constitui
ção tantos detalhes, é leviana.

Ouço o Deputado Ayrton Xerêz.
O Sr. Ayrton Xerêz - Caro Deputado Rubens

Bueno, é uma satisfação ouvir V. EXª pregando sobre
um tema dessa magnitude, dessa importância. Bem
sei da importância que V. EXª confere ao assunto, so-

bretudo pelas conversas que vem mantendo com
Ciro Gomes, o candidato à Presidência da República
do Partido Popular Socialista. E sei das tratativas
que V. Ex!! vem tendo com o ex-Ministro Ciro Gomes
no sentido de que a reforma tributária venha a ser tra
tada pelo PPS levando-se em consideração a sua
magnitude e importância. E queria, até em adendo às
ilustrações que V. Ex!! está trazendo ao Plenário, di
zer que o dever primeiro de um governo que deseja o
desenvolvimento de um país seria o de estimular e
exortar todos os cidadãos a serem produtivos. O país
que tem uma sociedade produtiva certamente terá
excedentes de exportação e superávits em suas ba
lanças comerciais, podendo então gerar a riqueza e a
prosperidade que a sociedade tanto almeja. Mas
como isso nos será possível se o cidadão brasileiro
que deseja abrir uma pequena loja, uma pequena
empresa ou uma pequena cooperativa é podado em
seu interesse pela cortina tributária que é imposta
hoje, com nada mais nada menos do que 67 tributos?
Vejo que isso é impossível e vejo que, por causa des
sa rigorosa impossibilidade, milhares e milhares - tal
vez milhões - de brasileiros ainda freqüentam as filas
dos concursos públicos. Nada mudou, Deputado Ru
bens Bueno. Hoje, como há cinqüenta anos, o jovem
brasileiro que quer emprego, quer prosperar e quer
crescer como cidadão só tem como objetivo: fazer
concurso para a Caixa Econômica Federal, para o
Banco do Brasil, para ser delegado de polícia ou para
ser juiz. Ou seja, ele vai buscar o seu futuro no serviço
público. Por quê? Será que somos um país que não
está voltado para a iniciativa privada? Ainda não esta
mos, e não estamos porque a lei tributária deste País
é opressora, é agressiva, é impeditiva à criatividade
do povo, porque a carga de impostos, as dificuldades
que se impõem no âmbito federal, estadual e munici
pal são insuperáveis. Por isso temos essa enorme cri
se de desemprego, porque não temos, inclusive, o
condão de dar ao cidadão brasileiro a perspectiva de
se tornar um empresário, um pequeno empresário,
um microempresário, com financiamentos e emprés
timos, para ampliarmos o número de nossa popula
ção economicamente ativa no setor empresaria.l. Por
isso, deputado, fiz questão de apartear V. Ex!. Penso
que esta é uma visão que não tem sido muito detalhada
no âmbito da importância da reforma tributária. Faço vo
tos para que os estudos que V. ExA vem empreenden
do, juntamente com Ciro Gomes, ajudem-nos, neste
plenário, a fazer do relatório que emerge da Câmara
dos Deputados um indicativo preciso desse instrumen
to legislativo da maior importância para o desenvolvi
mento do Brasil. Obrigado.
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oSR. RUBENS BUENO - Deputado Ayrton Xe
rêz, agradeço a V. Exll o aparte, com o qual fico feliz,
até porque, no Rio de Janeiro, onde já estivemos em
reuniões do partido, vi a preocupação de V. E~ em
ajudar a replanejar aquela cidade para um novo mo
mento. Com-certeza, o grupo de trabalho que V. E~ lá
está instalando, para discutir novos rumos para o Rio
de Janeiro, ajudará em muito também a reforma tribu
tária. Esse emaranhado de 67 diferentes tipos de tri
butos acontece no Brasil porque as corporações ao
lado dele foram-se instalando. A burocracia é tão
grande que, hoje, para determinados impostos, como
o ITR, fica mais caro cobrar do que ter a receita.
Então, é melhor eliminar, diminuir, racionalizar e, de
forma moderna, fazer a cobrança dos tributos, para
que o País possa avançar e tornar-se competitivo, de
sonerando assim a própria produção.

Retomando meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, Deputado Alberto Fraga, digo que a atual Consti
tuição, em relação ao ICMS, é muito detalhista, e não
poderia deixarde serassim. Ela regula as relações de
competência tributária entre a União e os estados e
entre estes. Se assim não fosse, instalar-se-ia de ime
diato uma guerra fiscal total entre os entes federados
e com a União. Regular relações tributárias dentro de
uma Federação como o Brasil é bem mais complexa
do que num Estado unitário centralizado. Por isso, a
Constituição tem de ser detalhista. Ela é o árbitro final
na relação entre os entes federados.

No substitutivo Mussa Demes fica explícito que
o novo imposto é não cumulativo, isto é, compensa-se
o que for devido em cada operação ou prestação com
o montante cobrado nas operações de prestações
anteriores, tanto no que se refere à prestação da par
cela devida à União, como à parcela devida aos esta
dos e Distrito Federal. Competirá aos estados e ao
Distrito Federal exercerem a fiscalização, sem prejuí
zo da fiscalização suplementar da União.

Concedo aparte ao Deputado Agnaldo Muniz
OSr. Agnaldo Muniz- Deputado Rubens Bueno,

é com muito prazer que faço este aparte, para brindar
V. E~ pela forma brilhante como vem tecendo comen
tários a respeito da agenda positiva da reforma tribu
tária. Ela demonstra a preocupação do meu conterrâ
neo do Paraná relacionada a esse problema. Só ado
tando uma reforma tributária justa e correta, que de
sonere a produção e se traduza em simplificação da
arrecadação, poderemos ter um desenvolvimento
melhor para o nosso Brasil. a pronunciamento de
V. E~ demonstra a preocupação que a bancada do
PPS, aqui reunida em várias manifestações, manifes
tou sobre a reforma tributária. Entendemos que neste

momento precisamos concentrar nossas forças, para
que tudo saia de forma correta e justa, que se traduza
para a população brasileira em desenvolvimento, em
prego, renda e melhor condição de vida. Portanto,
neste rápido aparte, quero brindar V. E~ e parabeni
zá-Ia pela forma positiva, brilhante e pela capacidade
como tem desenvolvido o tema. Ainda quero, no en
cerramento este aparte, pedir complacência ao nobre
Presidente, Deputado Alberto Fraga, para que esten
da um pouco mais o tempo do nosso companheiro,
em virtude da importância e magnitude do tema que
desenvolve. É importante que cada deputado que es
teja aqui participe desta discussão, e assim o faça
para que tenhamos melhor desenvolvimento da refor
ma tributária brasileira.

O SR. RUBENS BUENO - Deputado Agnaldo
Muniz, fico também feliz com o seu aparte, na medida
em que V. Ex!! representa um estado, Rondônia, que
hoje tem muito também a reivindicar, para que a justi
ça chegue, dentro desta nova legislação que se pre
tende estabelecer a partir do debate na Comissão
Especial da Reforma Tributária. Com certeza, a con
tribuição de V. Exll é muito importante, porque o deba
te é com toda a sociedade, e aqui é o lugar ideal. E
quero também saudar o 132 guerreiro do PPS na luta
por esta reforma, na pessoa de V. Ex!!, por ser um ilus
tre amigo da minha terra do Paraná.

Continuando, Sr. Presidente, as alíquotas federais
e estaduais do novo IVA, novo ICMS ou como quei
ram chamar, serão exclusivamente as seguintes: a)
alíquota padrão; b) alíquotas reduzidas e ampliadas,
aplicáveis a operações e prestações estabelecidas
em lei complementar; c) alíquota especial para trata
mento mais favorecido aos serviços de educação, aos
gêneros alimentícios de primeira necessidade e à
energia elétrica produzida por fontes eólica e solar,
por biomassa e por pequenas centrais hidrelétricas;
e, finalmente, d) alíquotas seletivas específicas apli
cáveis a tabaco e seus produtos, bebidas e energia
elétrica e as prestações de serviços e comunicação
definidas em lei complementar.

a novo IVA será cobrado nos estados de destino
ou consumo das mercadorias e não nos estados de
origem ou de produção, como é hoje. Esse mecanis
mo impedirá ou dificultará a atual guerra fiscal entre
os Estados da Federação. A guerra fiscal entre Esta
dos da Federação, na busca frenética por investimen
tos e fábricas nos seus territórios, tem resultado na
perda de receita tributária pelo estados hospedeiros
e, muitas vezes, no excessivo privilégio fiscal das em
presas, freqüentemente empresas multinacionais,
que dele não necessitam, mas que dele se aprovei-
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tam, na busca de lucros infinitos, em detrimento dos
recursos públicos de que os estados necessitam para
átender às necessidades básicas de suas popula
ções.

Lembro-me do cascrda Renault, no Paraná, e da
Ford, na Bahia, sendo este último o grande episódio
que o Sr. Antonio Carlos Magalhães impôs ao País.

Ouço o Deputado Clementino Coelho, de Petro
-Iina, Estado de Pernambuco.

O Sr. Clementino Coelho - Caro colega Ru
bens Bueno, fico muito satisfeito por V. Exll trazer a
debate o tema da reforma tributária, de suma impor
tância não só para a sociedade como para as regiões
do Brasil. Esse vai ser justamente o projeto-matriz da
reconstrúção nacional, porque o sentido de unidade
nacional passa pela distribuição e partilha dos impos
tos. A nossa missão - tenho certeza de que o PPS
concorda com isso - é justamente não enriquecer o
Estado, mas fortalecer o Estado como indutor e fo
mentador. Esta, com certeza, não é a reforma por que
espera a sociedade brasileira, mas é a que está avan
çando. Temos que fechar a questão com o lema "re
forma tributária já", porque não podemos ficar a rebo
que da covardia do Governo Fernando Henrique
Cardoso, que não está querendo mexer na reforma
tributária, no momento em que arrecada mais do que
em qualquer outro tempo, e em tempo de recessão.
Então, é hora de, criativamente, buscarmos uma me
lhor distribuição, uma melhor partilha, para desonerar
os setores de produção. Parabéns a V. Exll por trazer o
tema a debate, no que conta com o apoio da bancada
e, com certeza, da maioria da Casa.

O SR. RUBENS BUENO - Deputado Clementi
no Coelho, o que nos chama a atenção é que, com a
economia estagnada, o Governo todo mês anuncia
superávit de arrecadação, enquanto estados e muni
cípios estão com mais dificuldades ainda e não en
contram respaldo para na situação. Agradeço tam
bém a V. ExII o apoio, para fazermos com que a refor
ma tributária chegue, com justiça, ao semi-árido nor
destino. (Palmas.)

Sr. Presidente, concedo aparte ao Deputado
Regis Cavalcante para, em seguida, encerrar o meu
pronunciamento com a palavra do Líder da bancada
do PPS, Deputado João Herrmann Neto.

Ouço o Deputado Regis Cavalcante.
O Sr. Regis Cavalcante - Sr. Deputado Ru

bens Bueno, tenho certeza de que a Mesa concederá
um tempo possível para V. Ex!! terminar o brilhante
discurso proferido nesta manhã. Ele mostra a sua ca
pacidade e o seu interesse pelo tema e a preocupa
ção que este partido tem com a questão da reforma

tributária, que vemos ameaçada principalmente pelo
desinteresse do Governo Federal, que tem adotado
pouca força no sentido de implementar as suas ban
cadas de sustentação nesta Casa, para que esta re
forma saia o mais rapidamente possível. Queremos
que esta reforma saia para que pelo menos os 12,5%
do PIB, que hoje se estabelece para estados e muni
cípios, principalmente para esses dois entes, continu
em pelo menos garantidos como possibilidade de
continuidade dos recursos de investimentos de recei
ta de tributos no Estado brasileiro. Por outro lado, pre
cisamos, sim, de reforma tributária, mas precisamos
combater a corrupção, a sonegação e a malversação
dos recursos públicos. Só assim vamos fazer crescer
este País. Está de parabéns V. Ex!! por este pronunci
amento neste Grande Expediente. Muito obrigado.

O SR. RUBENS BUENO - Agradeço, Deputado
Regis Cavalcante, o aparte de V. Ex!!, lembrando que
a cobrança do IPI enquanto imposto divisível entre
estados e municípios chegou a superar 3% do PIB
nacional. De repente, esse mesmo IPI está a menos
de 2% do PIB nacional, ou seja, o Governo não quer
arrecadar para distribuir para estados e municípios,
mas sim aquilo que não tem de distribuir para nin
guém, por meio de impostos que, por efeito cascata,
provocam danosa interferência no setor produtivo na
cional.

Ouço, com prazer, o Deputado João Herrmann
Neto.

O Sr. João Herrmann Neto - Sr. Presidente, Sr.
Deputado Rubens Bueno, em primeiro lugar, ouvi há
pouco o Líder do Governo, Deputado Arthur Virgílio, e
nos entremeias de sua fala, dizia S. Ex!l que a Oposi
ção parece que não tinha vocação para o poder ou
não acreditava na sua própria vitória. Creio que S. EX
mereceria uma resposta no pronunciamento de V. Exll

Temos vocação para o poder sim, desde que ele seja
legítimo, voltado para o povo que o elegeu e não traia,
como fez o Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso em relação a todas as promessas de cam
panha, desde 1994. Os cinco dedos do Presidente
Fernando Henrique larapiaram o povo brasileiro, aca
baram com a sua esperança. Uma das maiores pro
messas do Presidente Fernando Henrique Cardoso
era a reforma tributária. S. Ex!!, durante o seu primeiro
mandato, a prometeu, disse que havia dificuldades e
não havia conseguido realizá-Ia. Neste segundo mo
mento, quando tem a possibilidade de fazê-Ia, com o
relatório aprovado por 35 votos a 1, ele rasga, afronta
a autoridade do Congresso Nacional, a autoridade
desta Câmara por meio do pronunciamento do Sr. Mi
nistro, porq~e ele próprio não teve coragem de fa-
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zê-Io. S. EX- faz com que a reforma tributária e aquele
relat6rio não sejam aprovados, tentando postergar,
arrepiar a vontade desta Câmara. Portanto, nobre de
putado, Sr. Presidente, meus colegas, hoje esse Pre
sidente não deve ter o mérito, nenhum tipo de crédito
pelas promessas que fez. O PPS, nosso partido, nas
nossas conversas, reuniões e postulações, em nosso
programa, exige a reforma tributária já. Queremos
que a reforma seja realizada agora para que limpe a
produção, restabeleça o desenvolvimento, crie em
pregos, gere desenvolvimento e faça com que este
País retome o processo de justiça social. Cumprimen
to-o pelo seu pronunciamento. Nosso partido sen
te-se orgulhoso de V. Exi , que vem trabalhando com
o Ministro Ciro Gomes no estabelecimento da refor
ma tributária, e pede a esta Casa que, com muito júbi
lo, com muita força e com autoridade, faça triunfar a
reforma tributária já. Parabéns, Sr. Deputado Rubens
Bueno. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RUBENS BUENO - Nobre Líder, João
Herrmann Neto, é importante destacar a presença do
FMI no Brasil não para atender aos interesses nacio
nais, mas a interesses que não dizem respeito a nos
sa tradição e a nossa cultura. É preciso tirar o País da
situação em que se encontra.

lembro-me de uma reunião, realizada há dez
dias, onde estava presente o Vice-Líder do Governo,
na qual estávamos pleiteando um financiamento do
BNDES para as universidades públicas do Paraná.
Seria um empréstimo e iríamos devolver o dinheiro.
Mas S. Ex! disse que não, que o FMI não permitia
isso. Portanto, financiam-se as universidades particula
res, a iniciativa privada, mas não se pode financiar as
universidades públicas para melhorar a qualidade do
ensino. Agradeço a V. EX- o aparte.

Se a reforma tributária conseguir acabar com a
guerra fiscal, terá, s6 por isso, cumprido a sua tarefa
principal.

Outros pontos a destacar no Substitutivo do Re
lator: os municípios poderão criar o IVVS, o Imposto
sobre Venda a Varejo de Mercadorias e Prestação de
Serviços, a serem listados em lei complementar, mas
não incidirá na exportação de mercadorias ou servi
ços.

O atual Imposto Municipal sobre Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU - poderá ter alí
quotas diferenciadas, de acordo com a localização ou
o uso do im6vel e alíquotas progressivas no tempo ou
em razão do valor do imóvel.

O imposto estadual sobre transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos será

progressivo eterá suas alíquotas mínima e máxima fi
xadas pelo Senado Federal.

Nos demais tributos da União, fica explícito que
os impostos de importação e de exportação incidirão
não só sobre os produtos, como também sobre os
serviços.

Para o imposto sobre grandes fortunas, previsto
na Constituição, mas, atá Roje, nunca instituído, deixa
de ser exigida lei complementar. Isto facilitará a sua
efetiva criação, por meio de lei ordinária.

O imposto sobre produtos industrializados - IPI
- deixará de existir, substituído pelo IVA.

A cobrança do IVA no destino também facilitará
a sua total desoneração nas exportações, melhoran
do a competitividade das empresas brasileiras no co
mércio internacional.

O Substitutivo permite que as autoridades tribu
tárias requisitem informações aos estabelecimentos
financeiros sobre operações bancárias dos contribuin
tes. Os casos e a utilização das informações deverão
ser definidos em lei complementar, a ser enviada ao
Congresso Nacional. Isto deverá facilitar o combate à
sonegação fiscal e também a investigação da lava
gem de dinheiro e outros delitos, inclusive ligados ao
narcotráfico.

Os municípios e o Distrito Federal poderão insti
tuir taxa que tenha por fato gerador a prestação efeti
va dos serviços de conservação, limpeza ou ilumina
ção de logradouros públicos urbanos. A possibilidade
de criar taxa de iluminação pública tem sido uma con
turbada reivindicação dos municípios brasileiros, até
agora considerada inconstitucional.

Merece destacar que o Substituto, além de man
ter o atual princípio constitucional da anterioridade,
pelo qual não se pode cobrar tributo no mesmo exer
cício financeiro em que haja sido publicada a lei que o
instituiu ou aumentou, também estabelece que não
se pode cobrar tributo antes de decorridos noventa
dias da publicação da lei. Assim se impedirá o vício
freqüente das modificações legais, ou por medida
provisória, do Imposto de Renda, em final de dezem
bro para vigorar em 12 de janeiro do ano seguinte, pe
gando de surpresa o incauto contribuinte, pessoa físi
ca ou jurídica.

Sr. Presidente, o Substitutivo aprovado na Co
missão Especial da Reforma Tributária foi fruto de lon
gos estudos e debates com todos os setores da soci
edade e ainda poderá ser aperfeiçoado na votação
dos destaques pendentes.

Se o Governo Federal demonstrou por muito
tempo desinteresse ou afetada indiferença pelo tema
e veio, de última hora, ostentar agressivo desprezo
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pela proposta aprovada na Comissão Especial desta
Casa, isto só revela incompetência política e, de cer
to, o vezo, herdado da ditadura, de que cabe apenas
ao Poder Executivo ditar a última palavra, de prefe
rência por meio de medidas provisórias.

Ou talvez revele o fato de que o Governo Federal
tem aumentado ultimamente a sua arrecadação de
tributos e não deseja mexer na galinha dos ovos de
ouro, mesmo que isso signifique a manutenção de um
sistema tributário defeituoso, que perpetua a injustiça
fiscal e a regressividade, que dificulta as exportações
brasileiras e produz distorções econômicas, que
consagra a terrível guerra fiscal entre os Estados da
Federação, que alberga em si a tremenda sonegação
de impostos, que privilegia os maus contribuintes e
maus cidadãos.

Para concluir, quero expressar a minha solida
riedade à Comissão Especial da Reforma Tributária e,
por extensão, ao Congresso Nacional, legítimo repre
sentante do povo brasileiro, e desejar que o Brasil
consiga obter uma reforma tributária digna do século
XXI.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Rubens
Bueno, o Sr. Caio Riela, § 22 do art. 18, do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Alberto Fra
ga, § 2í! do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Tem V. EXª
a palavra.

O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre e
Srs. Deputados, existem no Brasil atualmente, cinco
metrôs em funcionamento: o de São Paulo, o do Rio
de Janeiro, o de Belo Horizonte, o de Porto Alegre e o
de Recife.

Além destes, há dois outros em fase de constru
ção, o de Brasília, que estará em funcionamento co
merciai no segundo semestre do ano 2000, e o de Sal
vador, que está em fase inicial de projeto e construção.

Seguramente, os metrôs representam um avan
ço no setor de transporte público de massa. O metrô
de São Paulo, só para dar um exemplo, já é o maior da
América do Sul etransporta por dia mais de 2 milhões
e 300 mil passageiros. Isso equivale à população
inteira do Distrito Federal. O metrô de Recife, por sua
vez, transporta mais de 300 mil passageiros/dia, ou
seja, a população inteira de Roraima.

O metrô de Belo Horizonte, que transporta 90
mil pessoas/dia, na fase atual, deve aumentar para
140 mil passageiros/dia assim que for inaugurada a
sua nova expansão. Da mesma maneira o metrO de
Porto Alegre, que transporta mais de 80 mil passagei
ros/dia, representa, assim como o metrO do Rio de Ja
neiro, que transporta 300 mil passageiros/dia, um ga
nho qualitativo para as populações dessas metrópo
les.

Como membro da Comissão de Transportes da
Câmara dos Deputados, já visitei vários desses me
trôs e, seguramente, o metrô do Distrito Federal será
um dos mais modernos do Brasil e do mundo. Sua
primeira linha prevê interligar as cidades de Brasília,
Guará, Águas Claras, Taguatinga, Samambaia e Cei
lândia, em mais de quarenta quilômetros de trilhos.
São aproximadamente 29 quilômetros de superfície e
onze quilômetros subterrâneos, construídos com a
mais alta tecnologia.

No segundo semestre de 2000, será colocada
em funcionamento comercial a primeira parte e, em
2001, será colocada a segunda parte, que incluirá a
cidade de Ceilândia. Serão mais de 80 mil passagei
ros/dia atendidos na primeira parte e 170 mil passa
geiros/dia na segunda parte. É quase 10%da popula-
ção do DF! .

Essa obra, assim corno várias outras, tem sido
acompanhada pela Câmara dos Deputados e pelos
jornalistas políticos aqui credenciados. Por isso, me
surpreendeu a publicação na coluna social da Sr'
Joyce Pascowitch, na Folha de S.Paulo, de 23 de no
vembro, uma nota inverídica, da qual pelo transcrição,
chamando o metrô de Brasília de ''trem de superfície"
e informando valores absurdos, como o gasto de 160
milhões de dólares para os projetos.

Era o que tinha a dizer.

NOTA A QUESE REFERE O ORADOR.

TRENZINHO

Não são só as estações de metrô que compli
cam a vida do Senador Luiz Estevão e do Governador
Joaquim Roriz.

Estão em poder da CPI do Judiciário dados so
bre os primeiros estudos para a instalação do metrô
de Brasília, onde teriam sido gastos cerca de US$160
milhões.

A licitação envolvia outros US$460 milhões 
mas teriam sido gastos cerca de US$1 bilhão.

O curioso é que a obra não terminou - e não é
de metrô, e sim de trem de superfície.
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E tudo indica que muitos poderosos vão entrar
na dança.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Caio Riela, do PTS
do Rio Grande do Sul.

O SR. CAIO RIELA (PTS - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srê'! e Srs. Deputados, antes
de começar a minha exposição, cumprimento o nobre
Deputado Rubens Bueno pela manifestação e a ban
cada do Partido Popular Socialista, que se encontra
em Plenário, pelo belo trabalho que vêm realizando.
Tenho a certeza absoluta de que, se somarmos esfor
ços nesse sentido, mu~aremos o rumo do País, e em
breve. E como o povo precisa! E como é urgente, ur
gentíssimo, que se dê valor a quem trabalha!

A Comissão Especial de Reforma Tributária per
correu todo o Brasil, discutindo, acolhendo suges
tões, mudanças das mais diversas entidades deste
País. No finalzinho, no apagar das luzes, vem o Sr.
Presidente da República, como apunhalando pelas
costas, dizer que isso não valeu nada, que não deu
em nada, que não acertou nada. Isso é um absurdo!
Concordamos, sim, que venha para a tribuna e apre
sente alterações, sugestões, mas não que mande os
seus cupinchas dizerem que não valeu nada, que
está tudo errado. Muito pelo contrário! Ele tem de va
lorizar, prestigiar e contribuir no sentido de se aperfei
çoar e melhorar cada vez mais o trabalho. Isso é ocor
reto.

Meus cumprimentos à nobre bancada do PPS,
que está em um encontro. Que tenham sucesso, e
que realmente as coisas dêem certo, conforme so
nhado por todos aqueles que integram essa missão.
(Palmas.)

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, faço uma
pequena referência a que não posso me furtar. Veio a
esta tribuna o Líder do Governo no Congresso Nacio
nal, Deputado Arthur Virgílio, a quem respeito ainda
mais por sua postura hoje. O deputado fez um
desabafo e revelou seu sentimento quando é cobra
do, cutucado com vara curta, pois o Presidente do
Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Maga
lhães, afrontou o Líder do Governo pela imprensa.

Pela indignação do discurso do Deputado Arthur
Virgílio, deu para notar que entornou o caldo. Parece
que a coisa agora vai pegar fogo. Tomara! A não ser
que, de repente, deixem tudo por isso mesmo, joguem
de novo a sujeira para debaixo do tapete, e tudo fique
como está. O Deputado Arthur Virgílio, Líder do Go
verno no Congresso Nacional, portanto, Líder do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, fez sua manifestação.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, o todo-poderoso,
o homem que acabou com a pobreza e a miséria na Sa
hia como Governador - não conheço a Bahia, mas
acho que lá não tem pobreza, não tem miséria -, lançou
o projeto contra a miséria no Congresso Nacional. O Sr.
Antonio Carlos Magalhães lançou esse desafio, como
salvador da Pátria, para resolver asituação do País. Tru
culento, às vezes afronta o Governo com manifestações
e críticas fortes, mas também às vezes o abraça, está
junto, comemorando, levantando a taça de champanhe.
Enfim, não sabemos de que lado está, para que lado
vai, de que lado vem. E como fica o povo brasileiro?

Externo não só minhas homenagens esolidarie
dade ao Deputado Arthur Virgílio, que disse aqui que
não pede licença para o Governo dele nem para nin
guém quando tem de expressar seu sentimento e sua
forma de proceder como grande líder e deputado des
ta Casa.

Espero que o Sr. Presidente da República possa
reconduzir este País ao seu rumo, porque, realmente,
as coisas não estão bem; sentimos que as coisas vão
mal, situações graves vêm acontecendo, pontuais de
um lado, de outro; surge um caso daqui, de outro lado,
a imprensa divulga, não há contestação... Eu não vejo
contestação.

Esforço-me bastante, Sr. Presidente, Srê'! e Srs.
Deputados, mas não consigo entender tantas denún
cias de irregularidades, de desvio de dinheiro, de su
perfaturamento e não vejo a contrapartida, a respos
ta. Não consigo entender tanta omissão. O Governo
se cala, não dá a réplica nem a tréplica de nada do
que está sendo divulgado ao longo de todos esses
meses, pelos menos nesses dez meses em que me
encontro no Congresso Nacional como Deputado
Federal.

Isso entristece não só a mim, mas ao povo, à so
ciedade, a todos nós, porque queremos soluções, re
sultados, que as coisas aconteçam.

O País vai mal. Os agricultores, os que produ
zem, enfim, todos os que estão na área rural, no inte
rior, produzindo grãos, alimentos, reclamam; aquele
que está na cidade, o empresário urbano, o pequEmo,
o médio e o grande comerciante, o trabalhador, o bal
conista, o chapista, seja quem for, todo o mundo re
clama; nas faculdades, nas universidades, os estu
dantes, os pais, todos reclamam. Não sei se estou er
rado, mas estou vendo esse lado, estou sentindo isso.

As pessoas estão criticando e vendo nas man
chetes, em letras garrafais, nas primeiras páginas de
jornais, em todo o Brasil, as denúncias de desvios. Eo
servidor público vem pagando o pato por tudo isso.
Mas é ele que toca o País para a frente, que está tra-
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balhando; ele recebe ordens, está ali, cumprindo o Como se fosse hoje, lembro-me do Deputado
seu dever. Esses servidores públicos municipais, es- Glênio Lemos, na época Presidente da Comissão
taduais, federais, ativos ou inativos, são bodes expia- Especial da Assembléia Legislativa e hoje Prefeito da
tórios ou qualquer outro nome que possa ser dado. cidade de Santana do Livramento, na divisa com o
Sobre eles também está sendo jogada a culpa da Uruguai. Eu, como Vice-Presidente, e outros deputa-
desgraça por que está passando o País, pelos des- dos fizemos reuniões, debatendo, discutindo e apre-
mandos e irresponsabilidades que vêm acontecendo. sentando alternativas e propostas. Tudo isso resultou
O servidor paga o pato por uma série de prejuízos em quê? O que aconteceu com tudo isso? A própria
que vem sofrendo. Estão há mais de cinco anos sem Fiergs, a Farsul, enfim, todas as federações, tanto de
aumento salarial, embora todo dia anuncia a impren- trabalhadores como a patronal, apresentaram traba-
sa que sobe isso ou aquilo. Hoje mesmo, pela manhã, lhos.Tudo isso resultou em quê? Nada! Absolutamen-
já falei aqui que a energia subiu 18% ao longo deste te nada! Apenas mais revolta, mais indignação e mais
ano. E o salário mínimo subiu quanto? De 130 para tristeza para aquele povo.
136 reais! Então, vendo tudo isso, o que vamos fazer?

Então, são essas coisas que nos revoltam e fa- Continuar criando comissões, expectativas e sonhos
zem com que o povo, lá na rua, chegue até nós e ma- para aquelas famílias? Não! De forma alguma pode-
nifeste toda a sua indignação, e com razão. Nós, aqui, mos permitir que a sociedade brasileira, em especial
temos de externar isso. Eu não posso me calar diante a gaúcha, da metade sul do Rio Grande do Sul, conti-
de tudo isso, até porque vou a minha base, que é nue a sofrer como vem sofrendo, inclusive vendo seus
longe, mas não é diferente de quem mora no Distrito filhos irem embora.
Federal. Lá observamos o maior êxodo de comunidades.

Vejo aqui os Deputados Geraldo Magela e o As pessoas estão indo embora em busca de alternati-
Presidente dos trabalhos, Deputado Alberto Fraga, vas e espaço na metade norte ou em outros Estados.
ambos do Distrito Federal, onde há pobreza, miséria Se olharmos o mapa do nosso País, veremos hoje os
e indignação. O povo está revoltado com certas deter- nosso conterrâneos gaúchos povoando não só o Rio
minações e condutas do Governo Federal. Então, te- Grande do Sul, mas Mato Grosso, Acre, Tocantins,
mos de dar respostas, externar nossa posição, falar o Rondônia. Para onde olharmos, veremos gaúchos
que chega até nós por meio de segmentos da so- que foram embora em busca de novas alternativas,
ciedade brasileira. porque, na metade sul do Rio Grande, não tivemos

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, no Grande ainda condições de dar resposta a tudo que foi enca-
Expediente, falo justamente sobre toda a revolta, o minhado e prometido por aqueles que nos governam.
atraso, as dificuldades e obstáculq~,para s~,9.!>ter ren- Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero dizer
da, emprego e vida digna para as famílias da metade que estamos mais uma vez fazendo um trabalho na
sul do Rio Grande do Sul. Como Deputado Federal, Assembléia Legislativa, por meio de uma nova Co-
represento, nesta Casa, a fronteira oeste tripartite do missão Especial da Metade Sul do Rio Grande do Sul,
Rio Grande do Sul. presidida pelo Deputado Frederico Antunes, da mi-

Tive que apresentar - vejam o cúmulo, a situa- nha cidade, meu conterrâneo. Estamos trabalhando
ção a que chegamos - projeto pedindo autorização junto com o Deputado Luiz Augusto Lara e outros de-
para uma consulta popular, um plebiscito para criar putados da metade sul e fazendo um levantamento.
um novo Estado, tamanho abandono da metade sul Ao longo deste ano, esses deputados conseguiram
do Rio Grande do Sul por parte dos Governos Estadual fazer um diagnóstico e elaborarpropostas e ações es-
e Federal, não só os atuais, mas os que antecederam, tratégicas para o desenvolvimento da metade sul jun-
que vêm, paulatinamente, pisando em nosso povo, to com a Fiergs, a Farsul e uma série de entidades
em nossos trabalhadores, aqueles que produzem ri- que debateram mais uma vez - não é novidade - para
queza, desenvolvimento e progresso para o País. ver, como última bala do cartucho, última esperança,

Como Deputado Estadual por dois mandatos, este Governo atuar como uma grande parceria, que
participei de várias comissões especiais na Assem- está pelo menos pintando.
bléia Legislativa da metade sul do Rio Grande do Sul, Aparentemente, as coisas estão se encami-
levantando problemas, diagnosticando-os, fazendo nhando. Estamos torcendo para que isso aconteça
raio X deles e apresentando soluções. Assinamos logo por meio dos Ministérios da Agricultura, do Meio
protocolos e convênios e fizemos reuniões em todos Ambiente, da Integração Nacional, da Educação e
os cantos da metade sul do Rio Grande do Sul. Desporto, da Financiadora de Estudos e Projetos -
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FINEP, da Federação dos Trabalhadores da Agricul
tura do Rio Grande do Sul - FETAG, do Sebrae, da
Embrapa, da Emater, da Associação Gaúcha da Ca
deia Produtiva de Frutas e Hortaliças, da Fiergs, da
Farsul, da Assembléia legislativa.

Resta-nos agora, única e exclusivamente, fazer
com que n6s, do Congresso Nacional - e hoje como
coordenador da bancada gaúcha neste Congresso
Nacional, representando os nossos deputados e se
nadores com o maior orgulho -, por meio do trabalho
em parceria com todos os deputados, os partidos do
Rio Grande e essas entidades, nos mobilizemos para
a efetivação dessas propostas de ações estratégicas
para o desenvolvimento da metade sul do Estado do
Rio Grande do Sul.

O Governo Fernando Henrique Cardoso prome
teu, por meio de um pedido da bancada gaúcha no
Congresso Nacional ede todas essas entidades, uma
audiência para que possamos, junto com todas as en
tidades - prefeitos, vereadores e demais segmentos
-, mais uma vez, entregar, de forma definitiva, pessoal
mente, em mãos, esse trabalho, que é um resumo, é
apenas uma pequena etapa. São seis propostas, seis
estratégias de ação para que se possa devolver, dar
àquela comunidade da metade sul do Rio Grande o
seu direito de poder voltar a sonhar e ter expectativa
para gerar renda, produção, emprego àquela comuni
dade. Estamos aguardando essa audiência.

Esse trabalho já está na Presidência da Repú
blica, porque foi entregue por comitivas vindas do Rio
Grande, lideradas por deputados estaduais, por enti
dades como a fiergs, pelo nosso Presidente Renan
Proença, a própria farsul, pelo seu Presidente, o nos
so companheiro Carlos Sperotto, e as demais entida
des já citadas aqui. Também ele já foi entregue a al
guns Ministros com bastante antecedência. Ninguém
pode reclamar, nem mesmo o Governo. Esperamos
que até o dia 15 deste mês possamos, juntamente
com as lideranças, os prefeitos, os vereadores, os de
putados da Assembléia legislativa e do Congresso
Nacional, a bancada gaúcha no Congresso Nacional
e demais autoridades, realizar essa audiência tão
prometida e esperada com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Esperamos resolver, de uma vez
por todas, esses pontos estratégicos para ajudar não
só o Rio Grande, mas todo este País a gerar emprego
com desenvolvimento e progresso.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, chegamos
a ponto de solicitar uma autorização de consulta p0
pular, um plebiscito, porque o Rio Grande tem recebi
do essas promessas há muito tempo, principalmente
a metade sul. A metade sul e a metade norte são mui-

to diferentes. Vivemos realidades diferentes. Quem
conhece o Rio Grande sabe que temos dois estados
num só.

A metade sul foi colonizada pelos portugueses,
africanos e espanhóis, enquanto a metade norte foi
colonizada pelos alemães, italianos, poloneses, ho
landeses, onde existe a característica do minifúndio.
Na metade sul, temos a característica do latifúndio.

Na metade norte, a cada dois ou três quilôme
tros há um município; na metade sul a cada cem ou
150 quilômetros há um município. Quanto ao relevo,
um é planície e outro é planalto; até no sotaque há di
ferença entr~ o gaúcho da metade sul e o gaúcho da
metade norte.

Então, existem de fato dois estados. Essas dife
renças se acentuaram mais ainda quando, no passa
do, a metade sul, por fazer fronteira com o Uruguai ea
Argentina, ao invés de fábricas e indústrias, tinha de
ter quartéis, quartéis e mais quartéis, enquanto a me
tade norte tinha fábricas e indústrias, mais fábricas e
mais indústrias. E, assim, fomos andando para trás. E
o emprego foi aumentando cada vez mais na metade
norte.

Eaí está o mapa, para que todos possam ver as
diferenças. Quem conhece o mapa do Rio Grande do
Sul sabe que existem, na metade sul, 102 municípios.
Na metade norte, quatrocentos municípios, pratica
mente. Então, as diferenças são grandes. Por quê?
Por causa do desenvolvimento.

Sr. Presidente, SI"'! e Srs. Deputados, ainda há o
trabalho da Comissão Especial da Metade Sul na
Assembléia legislativa junto com todas essas entida
des.

Por que a metade sul? Porque a metade sul,
com vocação para a pecuária e produção de arroz,
necessita, para aumentar sua renda, diversificar a
produção. Na indústria de frango e suíno, necessita
ter ampliada a oferta de milho, a preços competitivos
com o Paraná, e, na de leite, por sua vez, a ampliação
da oferta de alimentos, tornando-o mais produtivo.

Porque, apesar da crise em que está, a metade
sul tem um grande potencial, por contar com a forte
vocação agrícola e pecuária: reservas minerais; gran
de disponibilidade de água; os portos do Rio Grande,
Pelotas e Cachoeira, além de várias universidades.

Porque possui mais da metade da área total do
Estado (53%) e, no entanto, somente um quarto da
população e um sexto do Produto Interno Bruto.

Porque o tamanho médio das propriedades ru
rais situa-se em torno de quatrocentos hectares, sen
do que 86% das propriedades do Estado possuem
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menos de cinqüenta hectares, o que oportuniza o de
senvolvimento das commodities agrícolas.

Por que metade sul? Pelas oportunidades da
alavancagem da produção de grãos devido à sua bai
xa ocupação agrícola. Por contar com 188 mil proprie
dades rurais, ou seja, 30,9% das propriedades do Rio
Grande do Sul. Pela pobreza relativa em função da
renda.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, a metade
sul do Rio Grande do Sul vive um processo de estagna
ção econômica que já ganhou projeção nacional, ten
do sido inclusive comparado ao Nordeste brasileiro 
assim saiu na grande mídia, no jornal Folha de
S.PauIQ e nas revistas de maior circulação do nosso
País.

Apesar de representar mais de 50% do território
gaúcho e 25% da população, participou com apenas
15,96% do Produto Interno Bruto, em 1996. O declínio
econômico, iniciado na década de 60, acentuou-se
quando os investimentos federais passaram a ser
concentrados no centro do País, e agravou-se ainda
mais a partir dos anos 80, com a desindustrialização.

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, por tudo
isso, venho a esta tribuna dizer que devemos fazer
algo de concreto para que o Governo Federal leve em
consideração os estudos feitos, ao longo de todos es
ses anos, pela Assembléia Legislativa e pelas entida
des que já citei neste pronunciamento.

Este mapa do Rio Grande do Sul é pequeno,
mas talvez possam enxergar e o Presidente possa
ver: a parte branca é a metade norte, e a parte colori
da é a metade sul.

O Estado do Rio Grande do Sul precisa que o
Governo Federal cumpra a palavra empenhada em
praça pública e faça, de uma vez por todas, aquilo que
prometeu. A metade sul espera ver atendidas as soli
citações, o que chamaria de luz no fim do túnel. Isso
fará com que o povo da metade sul possa voltar a
acreditar.

Nós, da metade sul do Rio Grande do Sul, sabe
mos que, se as coisas continuarem como estão - e
como vêm estando nesses últimos quarenta anos -,
se a população, as famílias, aqueles que produzem,
aqueles que estão na área rural ou na área urbana
continuarem a ser tratados como vêm sendo tratados,
eles terão de se manifestar. E esta Casa não poderá
impedir isso. Se essas reivindicações, fruto de um tra
balho sério, não forem atendidas, não restará alter
nativa àquele povo, àquela comunidade, àquela so
ciedade a não ser se manifestar.

Por isso, apresentei um projeto nesta Casa que
pede autorização para uma consulta popular, um ple-

biscito, para que o povo diga se quer continuar do jei
to que está ou se quer começar tudo da estaca zero,
como fizeram Mato Grosso e Goiás.

O Mato Grosso estava na mesma situação, mas
criou um novo Estado, o Mato Grosso do Sul, e este
explodiu no progresso, gerando riqueza.

Em Goiás foi a mesma coisa. Na metade norte
criou-se o Estado do Tocantins, há dez anos, e vejam
o que está acontecendo: um desenvolvimento total, o
progresso com estradas asfaltadas, gerando riqueza
para aquele povo, dando oportunidades àquela popu
lação.

Nós, da metade sul do' Rio Grande do Sul, es
tamos com o sentimento de que, se a situação con
tinuar como está, não restará alternativa a não ser
criarmos um outro estado na metade sul do Rio Gran
de do Sul. Acreditamos que ainda há tempo e que os
Governos Federal e Estadual cumprirão sua parte.

Não queremos pegar o povo da metade norte,
juntá-los numa grande comitiva e largá-los nos cam
pos da metade sul, que não tem infra-estrutura. Não é

- fazendo assentamento rural da forma como estão
querendo fazer que vamos conseguir recuperar a me
tade sul. Não queremos povoá-Ia! Encher a metade
sul de pessoas não vai resolver o problema. Devemos
criar oportunidades para aqueles que já estão na me
tade sul, voltar nossa atenção para os pequenos, mé
dios e grandes agricultores, que precisam de atendi
mento, conforme propostas feitas pelo Governo do
Estado do Rio Grande do Sul e pela Assembléia Le
gislativa do Estado.

Concluo, Sr. Presidente, solicitando a V. Ex!' que
autorize a publicação nos Anais da síntese das seis
propostas constantes do Projeto de Ações Estratégi
cas para o Desenvolvimento da Metade Sul.

SfNTESE A QUE SE REFERE O
ORADOR:

SíNTESE DAS SEIS PROPOSTAS CONSTANTES
DO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA

O DESENVOLVIMENTO DA METADE SUL
FARSUUFIERGS/COM. ESP. METADE SUL AURS

1) Programa de Irrigação e Infra-Estrutura na Meta
de Sul.

Objetivo: otimizar o sistema produtivo da região,
ampliando a área irrigada.

Ações: para este fim são a adoção de linhas de
crédito para aquisição de equipamentos e melhoria
da infra-estrutura de irrigação, construção de barra
gens, canais e melhoramento das estradas.
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2) Programa de Pesquisa e Difusão para a Introdu
ção de Grãos em áreas de Várzea e Aumento da
Competitividade da Cultura do Arroz.

Objetivo/Ações: adaptar variedades de grãos e
sementes de arroz para plantio em várzeas irrigadas
para maior produtividade, e viabilizar novos projetos
como a criação industrial de aves e suínos e suple
mentar a alimentação da pecuária (pastagens e resí
duos de lavóuras).

3) Programa de Implantação de Pastagens Cultiva
das e Suplementação Alimentar para Bovinos.

Objetivo: aumentar a produtividade e rentabili
dade da criação de gado (corte e leite).

Ações: elevar a competitividade e evitar a en
tressafra, implantação de pastagens e suplementa
ção alimentar, integrar os Sindicatos e indústrias, dis
ponibilização de insumos, serviços de máquinas e
equipamentos e recursos financeiros aos produtores.

4) Programa de Estímulo à Exportação Brasileira de
Arroz Industrializado.

Objetivos: ampliar a produção, estimular a bus
ca de novos mercados, ofertar produtos com maior
valor agregado, adequar a política de oferta às neces
sidades do mercado internacional, estabilizar a renda
do setor orizícola e gerar e manter empregos.

Ações: promover leilões para as indústrias ex
portadoras na Bolsa de Mercadorias, instituir Prêmio
de Escoamento da produção e estruturação de um
programa para negociações país a país.

5) Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produ
tiva de Conservas de Frutas e Hortaliças do RS.

Ação/Objetivo: estudar o mercado para viabili
zar a inserção de um Plano de Atualização Tecnológi
ca e de Produção.

6) Implantação do Centro Tecnológico de Alimentos
Senai.

Objetivo: aumentar a competitividade das cadei
as produtivas do setor de alimentos.

Ações: criar o centro para promover o desenvol
vimento do setor através da atualização de processos
e tecnologias industriais.

Durante o discurso do Sr. Caio Riela,
assumem sucessivamente a Presidência os
Srs. Geraldo MageJa, § 2º do art. 18 do Re
gimento Interno; Severino Cavalcanti, 29 Vi
ce-Presidente, e Wel/ington Dias, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Para
uma comunicação de Liderança, passamos a palavra
ao Deputado Geraldo Magela, pelo PT.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S(!! e
Srs. Deputados, quero, em nome da bancada do Par
tido dos Trabalhadores e do nosso Líder, Deputado
José Genoíno, manifestar nossa indignação com o
fato ocorrido ontem no Distrito Federal, quando a Polí
cia Militar do Distrito Federal, sob o comando direto
do Secretário de Segurança Pública, Dr. Paulo Castelo
Branco, e o Secretário de Obras, Sr. Tadeu Filippelli,
cometeu umabarbárie digna de repulsa do mundo in
teiro.

Quando trabalhadores da Novacap estavam em
assembléia e, posteriormente, em um piquete, numa
greve decretada em busca de negociações para repo
sição das perdas salariais, o Secretário de Segurança
ordena que a polícia ataque os trabalhadores, de for
ma cruel, desumana, demonstrando todo o caráter
autoritário do Governo do Distrito Federal. E o que
aconteceu, Sr. Presidente? A partir daí, a polícia veio
com toda a força retirar os trabalhadores, e, mais do
que isto, agredi-los.

Na televisão, as filmagens da Rede Bandeiran
tes, exibidas poroutras redes, mostram que, sob o co
mando direto - repito - do Secretário de Segurança, a
polícia matou um trabalhador, mutilou irreversivel
mente dois outros e deixou hospitalizados pelo me
nos mais uma dezena, além duas dezenas de traba
lhadores feridos.

O que ocorreu é muito grave, tem a mesma di
mensão do massacre de Corumbiara.

Queremos deixar claro que a bancada do Parti
do dos Trabalhadores já tomou, por meio de dois de
seus Parlamentares, medidas para que a Comissão
dos Direitos Humanos desta Casa analise o episódio.
Mas não vamos parar por aí; vamos pedir que o Minis
tério Público acompanhe pari passu todo o inquérito,
para que possamos responsabilizar quem de fato tem
responsabilidade.

O Secretário de Segurança já chamou para si a
responsabilidade, disse que foi ele quem ordenou, foi
ele quem comandou o processo. Eo que é pior: disse,
posteriormente, que a operação foi um sucesso, que
foi muito bem sucedida. Talvez a infeliz frase foi pro
nunciada antes de o secretário saber que, como re
sultado dessa operação, houve um morto e vários
mutilados.

Alegou-se que a PM usou bala de borracha. Não
é verdade. A imprensa mostrou ontem trabalhadores
com pernas vazadas por tiros. Um tiro que entrou por
um lado da perna evazou pelo outro não pode ter sido
disparado com bala de borracha. Até o Diretor do
Hospital de Base assumiu que José Ferreira da Silva,
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o operário morto, teve perfurações feitas por objetos
metálicos. Ora, se teve perfurações com objetos me
tálicos, não pode o Secretário de Segurança e a Polí
cia Militar alegarem que usaram apenas balas de bor
racha. Pode ser que parte dos armamentos tivessem
balas de borracha, mas não todos.

O governador tem responsabilidade direta no
caso, porque acompanhou todo o processo, ordenou
a desocupação violenta da área, a ação policial. Infe
lizmente, temos de registrar que um dos que estavam
sob o comando do processo é um Deputado Federal,
o Sr. Tadeu Filippelli, hoje na Secretaria de Obras.

Esta Casa não pode ficar apenas nos protestos
dos Deputados que trazem o debate ao plenário. Sa
bemos que há responsabilidade direta do governador,
do Secretário de Segurança, do Secretário de Obras.
E S. Ex!! devem ser ouvidos na Comissão de Direitos
Humanos. Vamos analisar, inclusive, a possibilidade
de propor ou à Câmara ou ao Senado uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para averiguar as ações da
Polícia Militar do Distrito Federal, que, como Polícia,
sabemos que tem sua competência, seu mltrito, mas
está mal comandada pelo Secretário de Segurança e
pelo governador, que ordenou essa ação.

Sr. Presidente, registro, portanto, não apenas
nossa indignação, mas também nossa insatisfação e
nosso desejo de que essas questões sejam absoluta
mente esclarecidas, apuradas, e que de fato tenha·
mos a punição dos responsáveis.

Os soldados que atiraram são os responsáveis?
Sim, são também porque foram eles os executores.
Mas, mais do que eles, as autoridades que comanda
ram toda essa operação têm de ser responsabiliza
das também. É absolutamente responsável, direta
mente responsável, o Secretário de Segurança. E
não só pela morte do trabalhador, mas por todo esse
processo que pode desencadear uma ação de violên
cia, uma caracterização de violência dos órgãos de
segurança no Distrito Federal, contra aqueles que
têm de receber segurança, que são os trabalhadores.

Ontem, ironicamente, enquanto a Polícia ataca
va, matava, agredia, feria trabalhadores que legitima
mente defendiam seus direitos, o Presidente do Su
perior Tribunal de Justiça era assaltado na porta da
sua casa. Há de se perguntar, então, ao governador e
ao Secretário de Segurança do Distrito Federal. Para
que serve a Polícia? Para matar, agredir e mutilar tra
balhadores? Não é essa a Polícia que queremos, não
é esse o tipo de segurança pública que desejamos; ao
contrário, queremos segurança pública digna para os
cidadãos, para os trabalhadores, sejam eles morado
res do Lago Sul, sejam eles ministros, sejam eles

operários que moram em Ceilândia ou Samambaia.
Segurança tem que ser para toda a população!

Portanto, Sr. Presidente, vamos pedir a apura
ção das responsabilidades e a punição dos responsá
veis. Mas, se o governador mantiver o Secretário de
Segurança, estará mantendo também uma mancha
de sangue no seu governo que será difícil de apagar.
E até mesmo com a demissão do Sr. Secretário, ainda
assim será mantida essa mancha de sangue no seu
governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Quero

dizer ao Deputado Geraldo Magela e ao povo do Dis·
trito Federal que a Presidência também espera que
possamos refletir sobre o episódio ocorrido ontem em
Brasília.

Numa sociedade os cidadãos devem ser o cen·
tro de tudo. É impossível vivermos assim com uma
bandeira chamada Tolerância Zero. Se não toleramos
os nossos próximos, a quem vamos tolerar?

Então, quero comungar das mesmas palavras
de V. Exª e dos pedidos de esclarecimentos que tam
bém aqui fez e da necessidade da investigação.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - No
Grande Expediente, concedo a palavra ao Deputado
Severino Cavalcanti, que tem o tempo de 25 minutos.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, é comum ouvir-se dizer que o Brasil é pri
vilegiado porque não acontecem em seu território ca
taclismos como os que abalam outros países.

É uma conclusão equivocada, Sr. Presidente,
pois decorre de premissa falsa. Mais um caso em que
a versão prevalece sobre o fato.

Assim ocorre porque o fenômeno da seca pas
sou a ser visto como algo natural, já que hoje ela é
prevista e até aprazada, graças ao avanço da ciência.

A diferença, Srs. Deputados, é que o tornado e o
tufão produzem efeitos desastrosos imediatos; são
inundações com ventos a altíssimas velocidades. Em
regra, deixando um rastro de destruições impressio
nantes.

Perda de vidas humanas, danos materiais e psi
cológicos integram o saldo desse tipo de cataclismo.

A seca do Nordeste começa lentamente. Ela
vai-se instalando de forma quase imperceptível, no
coração do sertão, alcançando inicial e preferencial
mente a caatinga, as regiões de frágil e mínima vege
tação.

Só quando suas conseqüências se tornam po
tencialmente explosivas, configurando o quadro trági
co das terras comburidas, ela chama a atenção. Vira
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notícia, Sr. Presidente, produz manchetes sensacio
nais, causa impacto sobre a opinião pública.

Volto hoje mais uma vez à tribuna para tratar das
conseqüências da longa estiagem que castiga grande
parte do semi-árido nordestino.

Cuido especificamente da região agreste, que
enfrenta o terrível drama da falta d'água até para o
consumo humano.

A poucos dias do ano 2000, que tanto entusias
mo suscita em todo o mundo, nossos irmãos nordesti
nos padecem de carências tão primárias como a do
precioso líquido.

Centro-me, falando do agreste, do Município de
Surubim e de toda a sofrida região do município onde
nasci, a minha João Alfredo, como também os Muni
cípios de Salgadinho, Bom Jardim, Vertente do Lério,
Casinhas, Limoeiro, Lagoa do Itaenga, Passira e tan
tos outros que enfrentam as conseqüências da inexis
tência de água, quase todos os dias, um sofrimento
insuportável para a população daquela região.

Conheço de perto a situação. E, por meio do
Correio do Agreste, tenho me informado sobre deta
lhes do colapso da barragem de Palmeirinha e da
frustração enorme que representou a não-conclusão
da adutora do Jucazinho, obra planejada para resol
ver o problema da falta d'água em Surubim e em ou
tros municípios vizinhos à região.

Jucazinho chegou a ser inaugurada pelo gover
nador de então, com festa, muitas manchetes e apla
usos da sofrida população.

A população é fácil de ser enganada, como as
sim o foi na inauguração dessa obra, que não tinha
condições de ser inaugurada porque não estava le
vando o precioso líquido para a população.

Quero dar aqui meu testemunho do grande em
penho das lideranças de Surubim em prol da instala
ção de Jucazinho. Cito, Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, o cidadão surubinense, homem com uma sensi
bilidade da mais alta personificação - podemos afir
mar porque ele é a própria vida de Surubim - o Anto
nio Barros, Presidente da Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Surubim - ACIASUR,
que participou de todos os esforços nas mais diferen
tes fases para que Jucazinho se tornasse realidade.
Inúmeras vezes ele me procurou para me transmitir
as medidas em andamento, sempre animado, espe
rançoso, acreditando na propalada palavra empenha
da do Governo.

Ele é um inconformado - como toda a popula
ção de Surubim - com a situação atual, da qual esta
manchete do Correio do Agreste, de 10 de novem
bro do ano passado diz tudo:

Adutora do agreste deu em água.

Veja, Sr. Presidente, que imaginação a deste
jornalista! Mas por que deu em água? A adutora deve
ria buscar a água e não "dar em água".

E, a seguir:

Os canos da adutora foram recolhidos
pela fábrica - eleitores foram enganados em
sua boa-fé.

A manchete do Correio do Agreste, de 13 de
março deste ano, completa a definição do enredo trá
gico de forma lapidar:

Promessas de água não se confirmam.

E acrescenta:

População inquieta espera água de Ju
cazinho e chuvas que não chegam.

Entre os batalhadores pela adutora que não
funciona também faço questão de mencionar o
nome de Fernando Guerra, Presidente da Associa
ção dos Micro e Pequenos Empresários de Surubim
- AMIPES, e do nosso grande companheiro de luta
pela aprovação do Estatuto da Microempresa, o
Presidente da Federação das Micro e Pequenas
Empresas de Pernambuco - FEAMEPE - e da Con
federação Nacional das Entidades das Micro e Pe
quenas Empresas de Comércio e Serviço 
CONEMPEC, que também é de Surubim e está ir
manado nesta luta, Or. José Tarcísio Silva, esse
honrado nome também de Surubim e que tanto tra
balha pela nossa região.

Como ato de justiça, não poderia deixar de re
gistrar o destacado papel do Correio do Agreste,
valente porta-voz daquela nossa região e sua popu
lação que sempre se colocou na vanguarda, defen
dendo a represa como a grande solução para o pro
blema de água de Surubim e de outros municípios
do agreste.

Lamentavelmente, ao lado dos que têm lutado
com vigor, garra e determinação, como Antonio Bar
ros, ex-Prefeito daquele município, Prefeito esse que
mais trabalhou pelo engrandecimento daquela cida
de, Prefeito que passou quatro anos, mas que pare
cia que tinha passado quarenta anos pelo grande
serviço e atuação em benefício daquela população,
que alertou para o estado de calamidade pública que
o Município de Surubim mergulhará nos próximos
dias do ano 2000, quando a barragem deverá secar,
não posso deixar de incluir entre os omissos que
cruzaram os braços o atual Prefeito de Surubim.
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A situação de água em Surubím pode ser resu
mida com esta informação: só chega água nas tor
neiras quatro dias por mês.

O povo de Surubim tem direito a beber água
quatro dias por mês!

Por outro lado, é importante enfatizar que Ju
cazinho tem 10% de água em suas reservas, equi
valendo a cerca de 32,7 milhões de metros cúbicos
d'água, mais de 4,5 vezes a barragem de Palmeiri
nha completamente cheia.

Portanto, Jucazinho resolveria todas as dificul
dades dos surubinenses e de toda a região.

Entre outros esclarecimentos que me enviou
"Antonio Barros, cito o alerta que fez Fernando Guer
ra, Presidente da Associação do Micro e Pequeno
Empresário - AMIPES. Os altos custos da água
vêm dificultando o desempenho do microempresari
ado local, comprometendo a economia do municí
pio. As maiores vítimas, sobretudo do ponto de vista
econômico, são os donos de bares, restaurantes e
hotéis, cujo alto consumo, por questões várias como
higiene, são obrigados a comprar água de cami
nhões-pipa,.custo que varia de 60 a 100 reais por
unidade, dependendo da procedência e do volume.

As despesas para a instalação da rede elétrica e
conclusão da estação de tratamento estão orçadas
em um milhão de reais, bem menos do que um Sena
dor-empresário teria recebido pelo DNOCS, da barra
gem de Jucazinho, conforme publicado no Jornal do
Commercio, de Recife, de 22 de novembro deste
ano.

Surubim, João Alfredo, Salgadinho, Bom Jar
dim, Casinhas, Vertente do Lério, todo o agreste e
grande número de municípios de Pernambuco, inclu
sive a capital, estão sem água, vítimas da falta de vi
são e de seriedade de muitos dos nossos governan
tes, que praticam um verdadeiro estelionato contra o
povo, nas vésperas das eleições, acenando-lhe com
a chegada providencial da água.

Ou reagimos contra esses procedimentos de
homens públicos sem compromisso com a verdade,
ou nosso regime democrático não suportará tantos
golpes contra as instituições!

Sei, Sr. Presidente, que a solução para a falta
d'água no Nordeste requer a união de todos os seus
representantes. Que não se pode pôr a culpa em ape
nas um Governo. Mas o momento exige que sejam
apuradas as devidas responsabilidades, que se faça
um levantamento das causas principais do agrava
mento da falta d'água, que extrapolam as conseqüên
cias da seca.

Houve desinteresse, houve falta de vontade
política, enganou-se o povo com medidas que não
foram cumpridas, aumentou-se, com tudo isso, o de
sencanto da nossa população, abalada em sua au
to-estima com tanto descalabro administrativo.

Deixo aqui um alerta, um testemunho e um
compromisso.

O alerta: se as obras de Jucazinho não forem
retomadas urgentemente, para que a adutora resol
va a crise de água em toda aquela região, a popula
ção sofrerá gravíssimas conseqüências da falta do
líquido precioso.

E então a população irá se sentir desprestigia
da, desapoiada e desmotivada. Isso poderá ter re
percussão extremamente negativa no destino do
município.

O testemunho, Sr. Presidente e Srs. Deputados:
tenho acompanhado, momento a momento, a mo
bilização de lideranças locais de Surubim, como
Antonio Barros, Fernando Guerra e José Tarcísio,
esclarecendo, alertando, protestando, exigindo ur
gentes providências. Microempresários e lideran
ças emergentes de João Alfredo, como José Mau
rício Cavalcanti, não estão medindo esforços para
resolver essa situação, pressionando Parlamenta
res pernambucanos aqui em Brasília, fazendo
gestões junto às autoridades do Governo Federal e
Estadual para uma solução definitiva do problema
da seca. Esta também é a preocupação do Vereador
de Limoeiro, Dr. José Matias, batalhador seguro
das causas do seu município e um dos grandes lí
deres daquela cidade, que sente a revolta daquele
povo pela falta d'água no Município de Limoeiro,
tão prometida em todas as campanhas eleitorais.

Se existem políticos e lideranças que faturam
com essa "indústria da seca", que sejam definitiva
mente punidos! O problema da seca no Nordeste
precisa ser solucionado de vez. Ninguém suporta
mais tanta embromação!

O compromisso: diante de cenário tão preocupan
te, reafirmo meus compromissos para com o povo
de Surubim, João Alfredo, Limoeiro, Bom Jardim, do
agreste e de todo o Pemambuco, de que continuarei,
sempre, ao lado da população e dos seus represen
tantes, até que seja concluída a adutora de Jucazi
nho.

Portanto, Sr. Presidente, trago, mais uma vez,
este alerta aos nossos governantes, que se esque
cem dos seus compromissos para com a sociedade,
para com o povo, principalmente daquele região sofri
da do agreste pernambucano, que acredita nos seus
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líderes. Infelizmente, os seus líderes não vêm conse
guindo cumprir o que prometeram. Eu me incluo entre
eles, porque tenho falado aqui seguidamente. Tenho
falado, tenho protestado, tenho feito o Sr. Presidente
da República ver que não poderemos continuar tra
tando o povo do agreste daquela maneira.

Parece que a minha voz não tem eco. Mas con
tinuo usando da palavra, Sr. Presidente, porque sou
teimoso. E vou continuar usando esta tribuna para
cansar a muitos com os meus protestos, porque eles
significam o desabafar, a revolta de um homem que
nasceu no pequeno Município de João Alfredo. Muni
cípio este que hoje sofre com a falta d'água, mas que
amanhã não poderá dizer que "não houve quem pro
testasse". Ele dirá, sim: "Um dos seus filhos veio para
a Câmara dos Deputados e está protestando contra
os desmandos deste Governo, que se esqueceu de
nós, e nos dá a devida atenção".

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) 
Deputado Severino Cavalcanti, V. Ex!!, que faz parte
da Mesa Diretora desta Casa, tem toda a razão e
esperamos que o Governo ouça sua voz.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Con
cedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha, do PT do
Paraná. S. Exª disporá de 25 minutos.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
o Deputado Fernando Gabeira apresentou um proje
to de lei proibindo a fabricação, importação e expor
tação do veneno chamado Paratiolmetil.

As empresas brasileiras ou as grandes empre
sas em todo o mundo, fabricantes desses venenos,
os chamam de agrotóxicos.

O Paratiolmetil é um inseticida e está entre os
mais vendidos no Brasit. Ele é o primeiro fosforado fa
bricado em grande escala após a Segunda Guerra
Mundial. Existem cerca de quarenta empresas que
produzem esse veneno.

O Paratiolmetil provoca danos psíquicos à pes
soa humana. Pesquisas já efetuadas na Suécia, na
Noruega e na Finlândia demonstram que esse vene
no, o Paratiolmetil, provoca dificuldades de aprendi
zado em crianças. Ele hoje é responsável por cerca
de 80% das mortes decorrentes do uso de agrotóxi
cos em nosso País. Ele é proibido em toda a Europa
e seu uso é restritivo nos Estados Unidos da Améri
ca.

Pois bem, o Relator do referido projeto deu pa
recer favorável à proibição da fabricação, importa
ção, exportação e uso desse veneno em nosso

País. A Comissão de Agricultura e Política Rural
derrotou o parecer do Relator. Quero perguntar aos
membros desta Comissão: de que lado está a Co
missão de Agricultura e Política Rural da Câmara
dos Deputados, do lado da vida ou da morte? Esse
veneno, o Paratiolmetil, é o responsável, como já
disse, pela morte de cerca de 80% dos trabalhado
res vítimas do uso de herbicidas e inseticidas na
agricultura brasileira.

Sr. Presidente, apresentei projeto de lei que
proíbe o uso do também herbicida 240. A matéria
será relatada pela Deputada Teté Bezerra na Co
missão de Seguridade Social e Família. Espero que
a nobre Relatora e os demais membros daquele ór
gão técnico tenham sensibilidade com relação à de
fesa da vida. Não é possível permitirmos que tal pro
duto continue sendo utilizado da forma praticada
hoje no País, que está entre os cinco maiores con
sumidores de venenos no mundo, em função do dis
curso de que é preciso combater as pragas das nos
sas lavouras.

Portanto, espero que todos os membros da
quela Comissão, da qual faço parte, tenham maior
sensibilidade com relação ao assunto e espírito de
defesa da vida, e não da morte que esse veneno
traz aos trabalhadores do campo brasileiro.

Sobre os agrotóxicos de maneira geral, trago a
público estudo sobre bulas elaborado pelo engenhe
iro agrônomo Rudmar Luiz Pereira dos Santos, do
Paraná, que abrange praticamente todos os vene
nos usados no estado.

Sr. Presidente, passo a apresentar algumas das
observações feitas pelo engenheiro agrônomo. A bula
do Roundup omite a advertência "Não distribua o pro
duto com as mãos desprotegidas". Também não diz
que o produto é irritante para os olhos e pele, e peri
goso se inalado ou aspirado. Ela minimiza o perigo do
produto ao dizer simplesmente que ele, se concentra
do, pode ser irritante para os olhos.

Além disso, se formos analisar, como ele o fez,
veremos que as bulas são contraditórias de uma para
outra embalagem. No que diz respeito a casos de in
gestão do produto, a orientação do fabricante expressa
na bula de determinado invólucro é a seguinte: "Em
caso de ingestão, não provocar vômito". (Registro
n2 17.479.) Já outro registro, o de nº 8.987, traz a se
guinte orientação: "Não indução do vômito". Já o Re
gistro n2 8.987/93 recomenda a indução do vômito. Ou
seja, dependendo da época do registro, as bulas do
Roundup recomendam ou não a indução do vômito.
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Quanto ao Trop, um glifosate 48%, a bula omi
le os mecanismos de ação e efeitos crônicos, agu
dos e colaterais do veneno.

Já a bula do Roundup WG informa que "o pro
duto concentrado pode ser irritante para pele e
olhos", quando temos absoluta certeza disso. No
entanto, eles apenas admitem a possibilidade de tal
fato.

Por outro lado, o Kadett CE, fabricado pela
Monsanto Company, norte-americana, traz em sua
bula a informação de que é extremamente tóxico
aos seres humanos. Mas, nada diz de relevante so
bre isso, exceto que causa irritação ocular.

A bula do veneno Sencor 480 atesta: "Não se dis
põe de dados relativos ao ser humano". E diz ainda
mais: "Não há conhecimento de que o produto possa
causar efeitos colaterais ao homem". Ora, se não dis
põem de dados relativos ao ser humano, corno podem
afirmar na mesma bula que não M conhecimento de
que o produto causa efeitos colaterais?

Sr. Presidente, chamamos a atenção desta
Casa para fatos tão graves. Apresento essa relação
para demonstrar que as bulas são irregulares ou in
suficientes, além de omitirem informações. Isso
ocorre em inúmeros venenos. A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária deveria tomar providências
sobre isso, mas omite-se.

Outro veneno, o Folicur 200 CE, atesta na sua
bula que: "Não se dispõe de dados referentes ao ser
humano". Também diz: "Não existem informações so
bre efeitos colaterais específicos para o ser humano".
Temos aqui, portanto, a mesma situação do produto
que citei anteriormente. E isso é "inadmissível, uma
vez que as Diretrizes e Exigências Referentes à Auto
rização de Registros de Produtos Agrotóxicos e Afins
nl! 1/91, e ratificadas pela Portaria nl! 3, de 16 janeiro
de 1992, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitá
ria, definem como avaliação toxicológica o estudo
acurado dos dados biológicos, bioquímicos e toxicoló
gicos de uma substância, com o objetivo de conhecer
sua atuação em animais de prova e inferir os riscos
para os seres humanos". (pág. 175, Coletânea da le
gislação Estadual e Federal de Agrotóxicos 1998.)

Ora, se a nossa legislação dispõe sobre isso,
por que então o Ministério da Saúde libera o uso de
tais venenos, sem comprovar os reais danos por eles
causados ou executar a referida pesquisa sobre
eles?

Há outros venenos, chamados de agrotóxicos
pelas indústrias, corno, porexemplo, o Astro, que tam
bém traz na sua bula alguma contradição. Diz ela que

o manuseio desse agrotóxico é irritante para os olhos
e pele. Por outro lado, atenua os efeitos agudos e crô
nicos, quando atesta que o agrotóxico é moderada
mente irritante.

As irregularidades repetem-se em inúmeras
outras bulas. Esse levantamento foi encaminhado
ao Ministério Público do Estado do Paraná, que en
comendou ao engenheiro agrônomo Reinaldo Ono
fre Skalisz estudo elaborado a partir da análise de
380 marcas comerciais de agrotóxicos, comerciali
zadas e utilizadas no Paraná, de um total de 605
marcas cadastradas na Secretaria de Estado de
Agricultura e Abastecimento até o mês de junho de
1988.

Dentre as 605 marcas comerciais registradas
na Secretaria de Agricultura, apenas 194 possuem
bula, ou seja, atendem à lei nll 7.802, de 11 de julho
de 1989, e ao Decreto nl! 98.816, de 11 de janeiro
de 1990. O restante das marcas comerciais analisa
das foram registradas no Ministério da Agricultura
antes de entrar em vigor a nova lei de Agrotóxicos,
ou seja, 190 marcas no Estado do Paraná não têm
seu registro atualizado.

E aqui deixo a lista dessas 190 marcas para
que seja inserida nos Anais desta Casa.

A situação desses agrotóxicos é a seguinte:
com a entrada em vigor da lei n9 7.802, de 11 de ju
lho de 1989, de acordo com o art. 20, as empresas
teriam um prazo de seis meses para se adequarem à
nova legislação, após sua regulamentação. A lei
nl! 7.802/89 foi regulamentada pelo Decreto nl! 98.816,
de 11 de janeiro de 1990. Corno os fabricantes de
agrotóxicos não possuíam todas as informações que
a lei estabelecia ou os órgãos federais responsáveis
pela variação da documentação, por falta de estrutu
ra, não conseguiram atender à demanda de docu
mentos para serem analisados, a única saída, em
prejuízo do agricultor, do consumidor e do meio am
biente, foi alterar o Decreto n~ 98.816/90, pelo Decre
to nl! 99.657, de 26 de outubro de 1990. Foi prorroga
do o prazo, para o mês de janeiro de 1991, no senti
do de que os mesmos fossem reavaliados..

Pelo fato dos fabricantes e dos órgãos fe
derais não atenderem ao prazo estipulado, o Decreto
nl! 98.816/90 foi novamente alterado, agora pelo
Decreto nl! 991, de 24 de novembro de 1993. Foi
dado prazo para os fabricantes de agrotóxicos reque
rerem a avaliação dos seus produtos, de acordo com
a classificação toxicológica dos mesmos. Os agrotó
xicos pertencentes à classe toxicológica I deveriam
dar entrada ao requerimento até 30 de junho de
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1994; os agrotóxicos pertencentes à classe toxicoló
gica 11, até 31 de dezembro de 1994; os pertencentes
à classe toxicológica 11I, até 30 de junho de 1995, e
os agrotóxicos pertencentes à classe IV, até 31 de
dezembro de 1995. Esse decreto isentou também os
produtos da renovação do registro, que tinha valida
de de cinco anos. A validade do registro hoje tem
prazo indete~minado.

Passaram-se oito anos, e até hoje os órgãos fe
derais responsáveis pela reavaliação dos agrotóxicos
ainda não reavaliaram todos. Ou seja, a legislação já
existe há oito anos, mas o Governo Federal não rea
valiou os agrotóxicos em uso no País. Enquanto isso,
milhares de trabalhadores rurais estão sendo envene
nados, intoxicados, acometidos de doenças e muitos
deles até morrem devido aos venenos usados na agri
cultura brasileira. Mas o Governo Federal, junto com
as secretarias estaduais e a Vigilância Sanitária, em
todos os âmbitos, nada tem feito para impedir que
esse crime continue sendo executado.

No Estado do Paraná, como disse, 190 marcas
comercializadas não sofreram reavaliação. Em fun
ção dessas análises, como Parlamentar desta Casa,
fiz alguns requerimentos de informações. Requeri
aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente e da
Agricultura informações sobre as exigências que fa
zem em relação ao conteúdo das bulas dos agrotó
xicos e a maneira de controlar o teor das mensa
gens veiculadas nelas.

Pasmem, Srs. Parlamentares, o Ministério da
Saúde responde a esse item simplesmente envian
do-me cópia da legislação vigente em nosso País, da
qual já tenho conhecimento e que não é colocada em
prática. O Ministério da Saúde simplesmente dá infor
mação sobre esse item I, mandando-me cópia da le
gislação. Pergunto como é controlado o teor das
mensagens veiculadas nas bulas dos agrotóxicos,
mas o Ministério não responde porque não controla o
teor que há na bula desses venenos. Antes, ele não
tinha corpo técnico capacitado para isso e, sob essa
alegação, constituiu a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, que, com quase um ano - ela foi criada a
partir de medida provisória de dezembro do ano pas
sado -, não conseguiu ser estruturada até agora nem
selecionar pessoal. Enquanto isso, o trabalhador bra
sileiro continua morrendo em função da irresponsabi
lidade do atual Ministro da Saúde e dos ex-Ministros
que este País teve.

Outro quesito formulado por mim: em quais es
tudos baseiam-se a toxicidade dos agrotóxicos? O
Ministério da Saúde responde que a toxicidade se

baseia em estudos toxicológicos apresentados pela
empresa interessada (Portaria nº 3) Ou seja, nova
mente, envia-me cópia da legislação vigente e diz
que a toxicidade somente se baseia em estudos for
mulados pela empresa.

Pois bem, pergunto ao Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Prof. Gon
zalo Vecina Neto: se o nosso Ministério se baseia
nessas informações, por que não proíbe o uso desses
venenos ou restringe o seu uso em nosso País, uma
vez que muitos já estão proibidos em países da Euro
pa, nos Estados Unidos e no Canadá? Se lá se basei
am nesses estudos para proibir esses venenos, es
ses herbicidas e inseticidas, por que o Ministério, com
base nesses mesmos estudos, não os proíbe aqui, já
que a nossa legislação permite que isso seja feito?

Sobre o outro item do nosso requerimento, soli
cito cópia das informações técnicas usadas para libe
rar os agrotóxicos. E faço uma lista deles: Roundup,
Kadett CE, Sencor 480, Folicur 200 CE, Turbo, Bull
dock 125 C, Tamaron BR, Gaúcho, o Confidor 700
GrDA, Pivot e Cartap BR-500.

O Ministério me remeteu um documento .sobre
como é feito o processo. Eu fiquei sinceramente as
sustado, porque me mandaram uma página denomi
nada "Informe da Avaliação Toxicológica", com infor
mações Iimitadíssimas, provavelmente fornecidas
pela própria indústria assassina. Nada mais do que
isso. Eu esperava que o Ministério tivesse o mínimo
de respeito para com esta Casa e este Parlamentar
e me enviasse cópia do inteiro teor desses proces
sos, porque tenho a informação de que muitos deles
são protocolados, inclusive, na língua de origem da
fábrica que produz o veneno, sem a devida tradu
ção, desrespeitando, inclusive, a legislação brasilei
ra, que determina que deve haver tradução oficial
para o registro desses venenos.

Deixo aqui não somente minha preocupação a
respeito de como a questão tem sido tratada no
País, mas também meu protesto contra o descaso
do Ministério da Saúde em relação à saúde dos tra
balhadores agrícolas do País.

O Ministério do Meio Ambiente também tem
sua culpa e responsabilidade, bem como o Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, porque não fisca
lizam o uso dos venenos, não protegem a saúde do
trabalhador brasileiro, que morre envenenado e,
quando necessita, inclusive, de um sistema de saúde
público decente e de qualidade, não o encontra.

Era o que tinha a dizer.

LISTA A QUE SE REFERE O ORADOR:



59604 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

:YIARCAS COMERCIAIS AINDA N.~Q~FQ.B:.-U.J-RE'XVALIADAS
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\larca Comercial Faoncame

:\CTELLIC 500 CE ZENEC.-\ BRASIL LTDA
.-\DESIL .-\GRIPEC QUÍMICA E FARMACEeTICA LTDA
.-\FALON SC HOECHST SCHERI)iG AGREVO DO BRASIL LTDA
.-\FUGAl~CE HOECHST SCHERTI\G AGRE\"O DO BRASIL LTDA
.-\GTh1IX HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRlCOLAS LTDA
.-\GRAL ZENEC.-\ BRASIL LTDA
AGRIL 320 HERCES DO BRASIL QUIMICA LTDA
A.GRIMICINA LABORATORlOS PFIZER LTDA
AGRINOSE AGRIPEC QUIMICA E FARMACEUTICA LTOA
AGRITOATO 400 AGRIPEC QUIMICA E FARMACEUTICA LIDA
AGROPHOS 400 AGRIPEC QUIMICA E F."-R.M.ACEUTICA LTDA
AGROTENSIL HOECHST SCHERING AGREVO DO BRASIL LIDA
ALTOMIX 104 NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.
AMBUSH 500 ZENECA BRASIL LTDA
AMETRON SC HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRlCOLAS LTDA
APRON \IOVARTIS BIOCIENCIAS LTDA
.-\RRIVO 200 CE FMC D'') BRASIL I:';UUSTRIA E COMERCIO LTDA
ATERBANE BR ROID;I AND HAAS QUIMICA LTDA
ATRAZINA.X 500 RHONE POlJ1..ENC A.GRO BRASIL
BANIR SIPCA.J.\t1 AGRO S.A
BAYCOR BA'lER S.A
BAYSISTON GR BAYER S.A.
BAYTAl"l 250 BAi'ER S.A.
BAYTAl~ SC BAYER S.A.
BAYTROID CE BAYER S.A
BENDAZOL HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRlCOLAS LTOA
BENLATE 500 DUPONT DO BRASIL S.A.
BIM 750 BR DOWEL.-\..~CO INDL'STRIAL LTDA
BLAZINA SC CYANA:vIlD QUI!\·nc.-\ DO BRASIL LTOA .
BOXER \OIONSA);TO DO BRASIL LTDA
BRAVONIL 500 ISK BIOSCIENCES COl'v1ERCIAL LTOA
BRESTAN Pivl HOECHST SCHERI;.,'G AGREVO DO BRASIL LTOA
BRlGADE 25 CE FMC DO BRASIL f.\'DUSTRIA E COMERCIO LTOA
BROMEX CASABERNARDOLTDA
BROMO FLORA FERSOL DIDUSTRIA E COMERCIO LTOA .
CAPTA.J."l250 MOLY HOKKO DO BRASIL DID. QUIM. E AGROPEC. LTDA
CAPTAi~ 500 Pyl HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LIDA
CAPTAN 500 TS HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LIDA
CAPTAl'\J' FERSOL 500 P:v1 FERSOL r.IDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CARBORAN FERS 350 SC FERSOL r.IDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CARBORAN FERS 50 G FERSOL r.IDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CARTAP BR 500 IHARABRAS S.A I~'DUSTRIASQUIMICAS
CENTION SC RHONE POULENC AGRO BRASIL
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DEFENSA S.A.
HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ZENECA BRASIL LTOA
DOWELANCO INDCSTRlAL LTDA
RHONE POULENC AGRO BRASIL
NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
SlPCAM AGRO S.A.
ZENECA BRASIL LTOA
BAYERS.A.
BAYERS.A.
AGRIPEC QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.

CERCOBIM 500 SC lHARABRAS S.A. I0IDUSTRlAS QUIMICAS
CERCOBIM 700 PM IHARABRAS S.A. I:\fJJUSTRlAS OUIMIC.-\S
CERCONIL P\1 IHARABRAS S.A. I:\UUSTRlAS OUIMIC.-\5
CERCONIL SC IHARABRAS S.A. I~DUSTRlAS OLJIMICA.S
CLASSIC OU PONT DO BRASIL S.:-\.
COBOX BASF S.A.
COBRE SANDOZ BR !\lOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
COBRE SANDOZ SC NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.
COMBINE 500 SC DOWELANCO INDUSTRIAL LTOA
CORSAIR 500 CE RHONE POULENC .-\GRO BRASIL
CORStJM NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
CURACRON 500 NOVARTlS BIOCIENCIAS S.:-\.
CURZAT 1'.1 + ZINCO DU PONT DO BRASIL S.:\..
DACOBRE PM lHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS
DACONIL B·R IHARABRAS S.A. INDUSTRlAS QUIMICAS
DACOSTAR 750 HOKKO DO BRASIL IND. QULM. E AGROP. LTDA
DECISDAN CE HOECHST SCHERING AGREVO DO BRASIL
DEFERON DEFENSA S.A.
DELAM CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LTOA
DESSECAl'1 HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LIDA
DEVRINOL 500 PM ZENECA BRASIL LTDA
DIAFURAt\f 50 HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROP. LTDA
DIAZINON 400 PM NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
DIAZINON 600 CE NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.
DICOFOL HERBIT. CE HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
DIMETOATO 500 CE ~OR
TOX NORTOX S.A.
DIMETOATO CE HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
DIMEXION HOECHST SCHERING AGREVO LTOA
DlPTEREX 500 BAYER S.A.
DISSULFAl"J CE HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
DITH..t\i'\fE PM ROHM AND HAAS QUIMICAS LTOA
DMA 806 BR DOWELA1'fCO INDUSTRIAL LTOA
DUAL 960 CE NOVARTIS BIOCIENCIAS S.:-\.
EKATIN NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
ELSAN \lITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL
ENDOSSl~LFA.:.\f 350 CE
DEFENSA
ENDOZOL
ERRADIC.~\fE

ESTERON 40C BR
ETHION 500
EXTRAVON
EXTRAZIN SC
FIXADE
FOLICURCE
FOLIDOL 600
FOLISUPER 600 BR

FOLPAN AGRICUR 500
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7\JOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.

AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LIDA
HERBlTECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTOA
SANACHEM BRASIL COMERCIAL LTDA
RHONE POULE~C .\GRO BRASIL
ZENECA BRASIL LTDA
DIFFCCAP QUlMICA E FARMACEUTICA

PM
FORTEX SC
FlJNGISCAM 700 P\1
FUNGITOX
FUSIFLEX
GALGOTRIN
GESAPA.t'X 500 CmA
GEIGY
GESAPRIM 500 CIBA
GEIGY :"-fOVARTIS BIOCIE),"CIAS S.A.
GLIZ 480 SaqC SAi"J'ACHEM BRASIL COMERCIAL LTOA
GOAL BR ROHM ~"!J) HAAS QUL\:lICA LTOA
GOTAFIX HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LIDA
GRAMOCIL ZENECA BRASIL LTOA
GRAMOXONE 200 ZENECA BRASIL LTOA
GRANUTOX CYANAMIO QUIMICA DO BRASIL LTOA
GRASLAN 100 PELEI. OOWELANCO INDUSTRIAL LTDA
HAMIOOP 600 HOKKO HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LTDA
HERBADOX 500 CE CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LTOA
HERBI O 480 HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LIDA
HERBIMIX SC HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTOA
HERBIPAK 500 BR HERBIIECNlCADEFENSIVOS AGRICOLAS LTOA
HERBITENSIL HOECHST SCHE~G AGREVO LTDA
HERBlTRIN 500 BR HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LIDA
HERBURON 500 BR HERBITEC\TJCA DEFENSIVOS AGRICOLAS LIDA
HOEFIX HOECHST SCHERDIG AGREVO LTOA
HOKKO CYHEXATr.\ 500 HOKKO DO BRASIL DID. QUL\-1. E AGROPEC. LIDA
HOKKO KASUIvUN HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LIDA
HOKKO SUZU :00 HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LTDA
KARMEX OU PONT DO BRASIL S.A.
KARMEX 500 SC OU PONT DO BRASIL S.A.
KILVAI.. 300 RHONE POULENC AGRO BRASIL
KOBUTOL 750 HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LTDA
LANNATE BR OU PONT DO BRASIL S.A.
LEBAYCIO 500 BAYER S.A.
\tANZATE 800 OU PONT DO BRASIL S..-\.
\lARSHAI.. 350 TS FMC DO BRASIL I:\UUSTRIA E COMERCIO LTDA
\1AYRAt"J' \1AYLE QUIMICA LTOA
\1ENTOX 600 CE INDUSTRIA QUL.\1lCA MENTOX LTDA
\fERT~ 400 :--lOVARTIS BIOCIENCIAS S.A..
\1EIAFOS HERBITECNICA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
\1ETILTIOF.~'J SIPCA.tV[ AGRO S.A.
\1.ICROZOL MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
MYCOSHIELD LABORATORIOS PFIZER LTOA
NALED 860 HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LIDA
NATUR-L ÓLEO ARBORE AGRICOLA E COMERCIO LTDA
~ORON 500 CE :"-fOVARTIS BIOCIENCIAS S.A..
:"-fOR-TRIN 250 CE SANACHEM BRASIL COMERCIAL LTOA

OMITE 720 CE BR UNIROYAL QUÍMICA S.A.
ORTHOCIDE SOO HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROPEC. LIDA
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PANOCTINE PO
PERFEKTION
PEROPAL 250 PM
PERSIST SC
PHOSDRIN 185 CE
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HOECHST SCHERfl'.:G AGREVO LIDA
BASF S.A.
BAYER S.:\.
ROHM ANO HAAS QUIMICA LTDA
CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LTDA
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PI-RIMOR 500 PM ZENECA BRASIL LTOA
PIVOT CYANAMID QUlMICA DO BRASIL LIDA
POAST BASF S.A.
POLYTRIN 400/40 CE ~OVARTIS BIOCIENCIAS S.A.
POUNCE 384 CE FMC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PREVICUR N HOECHST SCHERING AGREVO LTDA
PRIMATOP ~OVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
PRIMATOP se NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.
PRIMESTRA SC NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
RECONIL NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
RECOP NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
REGLONE ZENECA BRASIL LTDA
RHOCAP RHONE POULENC AGRO BRASIL
RIDOMIL MANCOZEB BR NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
RONSTAR 250 BR RHONE POULENC AGRO BRASIL
RUBIGAJ.'J' 110 CE DOWELAJ.'J'CO INDUSTRIAL LTOA
SAPROL CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LIDA
SCORPION OOWELANCO INDUSTRIAL LTOA
SELECT 1-10 CE CHEVRON DO BRASIL LTOA
SEVIN 480 SC RHONE POULENC AGRO BRASIL
SIPTRAN 500 SC SIPCAJ.\!l AGRO S.A.
SQUADRON CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LIDA
STAUZINA 500 SC ZENECA BRASIL LTDA
STRON AGRIPEC QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
SUMIDAN 25 CE lHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS
SUMIGRAN 500 CE MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTOA
SUMITHION 500 CE IHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS
TACKLE 170 RHONE POULENC AGRO BRASIL
TALCORO 250 CE CYANAJ.\1ID QUIMICA DO BRASIL LTOA
TANGER se OU PONT DO BRASIL S.A.
TECTO 100 ~OVARTlS BIOCIENeIAS S.A.
TECTO 600 ~OVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
TEDION 80 HOKKO DO BRASIL IND. QUIM. E AGROP. LIDA
TEMIK 150 RHONE POULENC AGRO BRASIL
THIOVIT SANDOZ· NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.
TIFON 250 SC HOEeHST SCHERING AGREVO LTOA
TOPEZE SC NOVARTlS BIOCIENCIAS S.A.
TORDON 2.-10 64/240 BR DOWELANCO INDUSTRIAL LTOA
TORQUE 500 se CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LTOA
rOTRIL RHONE POULENC AGRO BRASIL
TRIAMEX 500 SC RHONE POULENC AGRO BRASIL

TRIONA CYANAMID QUIMICA DO BRASIL LIDA
TRITAC DEFENSA S.A.
U 46 O-FLUID 2.4-0 BASF S.A.
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Durante o discurso do Dr. Rosinha o Sr.
Wellington Dias, § 29 do art. 18 do Regimen
to Interno deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aírton Cascavel, §
2/2 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Airton Cascavel) - Tem
V. Ex!\ a palavra.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, o Estado do Piauí, lamenta
velmente, não escapa dessa contaminação nacional
do vírus HIV. São mais de mil pessoas, entre homens
e mulheres, de várias idades, que estão contamina
das pelo vírus da AIDS somente no Piauí. Destas,
aproximadamente trezentas fazem o tratamento dire
tamente no Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas
do Piauí - HDIC.

Quero informar que fizemos uma visita ao HDIC,
quando conversamos com o Diretor, Dr. Carlos Henrique,
oportunidade em que verificamos as dificuldades en
frentadas por aquela unidade hospitalar. Estivemos
conversando também com o Secretário Estadual de
Saúde do Piauí, Dr. Paulo Lages e com o Presidente
do Conselho Municipal de Saúde de Teresina, Dr. Sil
vio Mendes, este ano, e nos foi possível perceber uma
carência, dentre outras coisas, no HDIC, de um apa
relho para a medição da carga viral de portadores do
vírus HIV.

Por esta razão, encaminhamos um requerimen
to ao Ministro da Saúde, José Serra, solicitando provi
dências no sentido de garantir para o Piauí um apare
lho que possa realizar o exame de medição da carga
viral. São cerca de trezentos pacientes, homens, mu
lheres e crianças, que fazem o tratamento acompa
nhando por profissionais, diretamente no HDIC. São
enfermos não só do Piauí, mas também do Maranhão,
Pará e de outros estados do meio-norte do Brasil.

O problema é que o Estado do Piauí não dispõe
desse aparelho, ficando na dependência do Estado
do Ceará. A conseqüência disso é que existe um limi
te fixado em apenas vinte exames mensais, sendo a
necessidade, hoje, numa realidade que não tem este
equipamento, de aproximadamente cem exames. A
partir da presença desse equipamento, pessoas que
fazem o exame em outros estados certamente o farão
no Piauí. A estimativa é de que algo em torno de
trezentos a quinhentos exames necessariamente
seriam realizados no Estado do Piauí a um médio pra
zo. De tal maneira que isto demonstra a importância
que tem o apoio do Ministério da Saúde para garantir

a aquisição de um equipamento desse porte para o
HDIC.

Quero informar também que sugerimos ao Mi
nistro da Saúde, e foi por ele designada, uma equipe
de técnicos do Ministério que foi a Teresina e verificou
in loco as instalações daquela unidade de saúde e a
necessidade do aparelho pela real necessidade ali
apresentada. Por último, ficou acertado que a Secre
taria Estadual de Saúde do Piauí encaminharia um
projeto ao Ministério da Saúde neste sentido.

Fizemos um apelo ao Secretário Estadual de
Saúde e ao Governador do Estado do Piauí no senti
do de que fossem encaminhadas, com a urgência de
vida, essas providências, para que pudéssemos com
isso garantir ao Estado do Piauí esta prioridade. O
povo do Piauí merece.

É preciso lembrar que é a partir deste exame
que se mede a carga viral na corrente sangüínea do
paciente, permitindo uma medicação adequada e a
dosagem correta do coquetel. Ocorre que por falta
deste equipamento no Piauí, e pela limitação da cota
em apenas vinte exames, estamos vivemos uma ver
dadeira roleta-russa, ou seja, alguns dos pacientes
são atendidos com uma medicação recomendada a
partir da análise do exame devido, enquanto que os
demais são medicados a partir de previsões do pró
prio médico, o que pode causar um problema fatal. A
dosagem elevada ou insuficiente de medicamentos
poderá ceifar a vida de pacientes nesta situação.

Por esta razão. Sr. Presidente, é que estamos
fazemos daqui um apelo ao Governo do Estado do
Piauí, Dr. Mão Santa, para que não perca esta oportu
nidade. Da nossa parte, queremos dizer que estamos
felizes pelo pronto atendimento do Dr. José Serra a
esta justa reivindicação do povo do Piauí. E espera
mos poder, cada vez mais, contar com o apoio do Mi
nistério da Saúde para solucionar situações como
esta que afligem a população do nosso Estado do
Piauí.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Airton Cascavel) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs.
Deputados, no último dia 29 de novembro, o nobre co
lega Deputado Salatiel Carvalho utilizou a tribuna
desta Casa para falar da produção de petróleo da
Petobras. Possuindo outros dados, tenho o dever de usar
esta mesma tribuna para relatar aos nobres colegas a
realidade da produção de petróleo da nossa Petobras.
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A Petobras teve uma produção média diária,
neste ano, de 1 milhão 131 mil barris. Comparando
esse valor com a média diária do ano de 1998, que foi
de 1 milhão e 3 mil barris por dia, obtivemos um cres
cimento de cerca de 13% em nossa produção anual,
sendo que a produção deverá ser superada até o final
do ano com a entrada de novos poços de produção no
Campo de Marlím. A produção de pico atingida no ano
passado foi de 1 milhão e 200 mil barris.

a custo do petróleo produzido no País fica a um
nível próximo de 12 dólares o barril, quando acres
centados também a amortização dos investimentos,
royalties, impostos etc. aos custos operacionais de
produção.

a preço internacional do barril de petróleo man
tém-se na média de 26 dólares, e o valor mais alto em
três anos foi de 27,07 dólares o barril. a petróleo so
freu nos últimos dias a maior queda no ano, passando
a valer 24,59 dólares.

A Petobras tem uma meta para a produção mé
dia de 1999 de 1 milhão e 200 mil barris por dia e de 1
milhão e 500 mil barris por dia no ano 2000. A sua pro
dução já se aproxima de 1 milhão e 250 mil barris por
dia.

Fruto do adiamento do início da operação de al
guns sistemas de produção e pelo não-cumprimento
de cronogramas de sondas, houve uma revisão da
previsão da produção média diária de petróleo para
1999, que passa de 1 milhão e 200 mil barris por dia
para 1 milhão, 131 mil barris por dia. Cumpre ressaltar
que a meta revisada será integralmente atingida, se
gundo a própria Petrobras, e de acordo com o andar
da carruagem.

Segundo a opinião dos investidores da Petro
bras, as ações PN da Petrobras evoluíram, de 30 de
março de 1999 - data da posse do atual presidente 
até 1ºdezembro de 1999, de 237 para até 387 reais 
uma valorização de quase 64%.

A Petrobras efetuou contratos com a empresa
Marítima referente às plataformas de perfuração da
série Amethyst de afretamento e de prestação de ser
viços. Segundo dados obtidos e a afirmação da Petro
bras, tais plataformas não oneram, de forma alguma,
os custos de investimentos da empresa, muito menos
com a utilização de dinheiro público, pois são simples
mente bens de terceiros prestando, sob contrato, ser
viço à Petrobras. Por isso, não posso admitir informa
ções distorcidas ou tendenciosas com a finalidade de
confundir a opinião públíca.

A Plataforma P-36, considerada a maior do
mundo, é de propriedade da Petrobras. Não foi
construída'pela Marítima, que celebrou contrato com

a Petrobras para realizar obras de adaptação e de
upgrade para atender às necessidades operacionais
da Petrobras. Cabe ressaltar também que o estaleiro
contratado pela Marítima para executar as referidas
obras entrou em processo de concordata - o que mui
tas pessoas desconhecem -, o que levou a Petrobras
a fazer adiantamentos para pagamento direto aos for
necedores e aos empregados do estaleiro (os paga
mentos eram feitos através do truste), de modo a ga
rantir a continuidade das obras e, dessa forma, ga
rantir também a entrega da plataforma, objetivando o
cumprimento das metas preestabelecidas, já citadas
neste pronunciamento.

As Plataformas Amethyst não estão sendo
construídas pela Marítima. Na verdade, a Marítima,
de posse dos contratos de afretamento e de presta
ção de serviços, contratou com outros a construção.

A Petrobras tem metas de produção a cumprir.
Essas metas dependem do andamento de suas obras
e, conseqüentemente, do cumprimento de prazo por
suas contratadas. No caso da contratação das Plata
formas Amethyst 4 e 5, os prazos não estão sendo
cumpridos, o que levou a Petrobras a promover pro
cesso de licitação, visando à contratação de outras
unidades, o que lhe permitirá cumprir os cronogra
mas.

Para relembrar Sf! e Srs. Deputados, no último
dia 25, usei esta mesma tribuna para criticar a impuni
dade daqueles que não cumprem os regulamentos e
regimentos por eles acordados. Por isso, tenho a obri
gação de enaltecer a atitude da Petrobras em fazer
valer as cláusulas contratuais, priorizando acima de
tudo o cumprimento das metas de produção.

Contestar a verdade fragiliza as informações,
confundindo até mesmo pessoas de boa-fé. No entan
to, não quero afirmar que o que tenho lido e ouvido
nesta linha de raciocínio seja informada com o intuito
de enganar pessoas. Arrisco-me a dizer que todos nós
estamos sujeitos a nos enganar com informações re
cebidas, muitas até mal interpretadas, o que leva ho
mens de boa-fé a transmiti-Ias de forma distorcida. É,
pelo menos, a minha opinião, pois não quero julgar nin
guém até que se prove o contrário. Precisamos, sim, é
dialogar, para se chegar a um denominador comum.
Para tanto, coloco-me à disposição de quem quer que
seja para aprofundar o assunto aqui pautado.

Sr. Presidente, a Petrobras contrata somente
através de licitação. Cabe esclarecer que, dentro do
novo cenário do setor de petróleo, foi-lhe conferida
maior flexibilidade, através de regulamento Iicitatório
simplificado - Decreto nQ 2.725, de 24-8-98 -, que lhe
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permite competir em igualdade de condições com as tudos para a apresentação de projeto que introduz no
demais empresas de petróleo. currículo escolar dos ensinos fundamental e médio a

Portanto, nobres colegas, nada mais claro do disciplina Trânsito, estabelecendo como obrigação a
que a intenção da nossa Petrobras, que, além de tra- conclusão das duas etapas como condição indispen-
zer crescimento e desenvolvimento para nosso País, sável para obtenção da Carteira Nacional de Habilita-
é uma empresa viável, sólida, com muita história posi- ção.
tiva acumulada no passar dos anos, estando a mere· O projeto prevê a expedição da carteira de mo-
cer de todos nós respeito absoluto. Nossas empre- torista pela própria escola, gratuitamente, impondo,
sas, principalmente as que dão resultados positivos em contrapartida, a necessidade de conclusão do en-
para o País, devem sempre ser enaltecidas e nunca sino médio. Destaco que a proposta permite parceria
julgadas a bel-prazer de alguns, sem que estes te- com auto-escolas, notadamente no tocante às aulas
nham certeza absoluta. práticas, e alcançará apenas os alunos que iniciarem

Dentro dessa linha de raciocínio, Sr. Presidente, seus estudos a partir da publicação da lei.
Srs. Deputados, quero dizer que recebi dados. Sem- Este projeto de lei, se aprovado for - e para tal
pre fui fã da Petrobras. Por toda a minha vida admirei peço o apoio dos nobres Parlamentares -, trará três
a Petrobras. Como qualquer brasileiro, tenho orgulho importantes benefícios, entre outros, os quais desta-
dessa empresa. Entendo que é dever nosso discutir e co: educação no trânsito, carteira gratuita, hoje custa
trocar idéias com os colegas, com os segmentos da em torno de 500 reais, e redução, seguramente a
população e com o Governo sobre qualquer denúncia zero, da evasão escolar - quem não concluir o ensino
ou esclarecimento que possa afetar a imagem da em- médio, jamais poderá dirigir um veículo, porque não
presa, principalmente quando esses não condizem estará habilitado para tal.
com a realidade. Isso é dever nosso, já que fomos ele- Eram essas as minhas considerações, Sr. Presi-
itos para representar a sociedade brasileira nesta dente.
Casa. Falo isso porque sempre admirei a Petrobras, e
graças a ela é que ainda estamos garantidos em ter- Muito obrigado.
mos de abastecimento de petróleo. A Petrobras con- O SR. PRESIDENTE (Deputado Airton Casca-
corre com grandes empresas em âmbito mundial, e vel) - Com a palavra o Deputado Pedro Celso. S. EX-
ela é importante para buscarmos o equilíbrio, já que o dispõe de 25 minutos.
petróleo é de fundamental importância para tantos in- O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pronuncia o se-
vestimentos, construção de tantos empreendimentos guinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados,
- poderíamos citar o asfalto -, além de inúmeros ou- é com muita tristeza, mas também com muita indigna-
tros benefícios que o tempo não me permite citar. ção e - por que não dizer? - com muita vergonha que

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que venho a esta tribuna posicionar-me a respeito de fatos
acredito que a Petrobras estará sempre cumprindo o lamentáveis que aconteceram ontem na nossa Capital,
seu papel. Acredito na administração da Petrobras, os quais tínhamos em conta que não aconteceriam
pela seriedade de seu presidente e de seus diretores, mais em nosso País, pois relembram os períodos
até que provem em contrário. Eu não gosto de prejul- mais difíceis e duros da ditadura militar.
gar e condenar quem quer que seja sem que haja pro- Soldados da Polícia Militar, especialmente do
vaso As informações precisam ser averiguadas e, se Batalhão de Operações Especiais da nossa Polícia
necessário, contestadas. É o que estou fazendo nesta do Distrito Federal, investiram contra trabalhadores
oportunidade, colocando-me à disposição de quem indefesos, atirando, matando, lesionando, aleijando,
quer que seja, em especial de todos os colegas desta enfim, envergonhando todos nós, porque não há de
Casa, para aprofundarmos este assunto. maneira alguma como termos orgulho de tais aconte-

Era o que tinha a dizer. cimentos.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presiden- Sr. Presidente, pouco depois do lamentável aci-
te, peço a palavra pela ordem. dente, estive na porta da Novacap e depois fui ao hos-

O SR. PRESIDENTE (Airton Cascavel) - Tem pital, acompanhando feridos e ouvindo vários relatos,
V. Exª a palavra. vários testemunhos das mais variadas pessoas. Mas

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo o que mais me estarreceu e indignou foi o relato de
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma testemunha isenta, sobre a qual não se pode le-
com a aquiescência prévia do ih.ltre Deputado Pedro vantar qualquer dúvida, um repórtbi' fotográfico do
Celso, venho anunciar que estou desenvolvendo es- Correio Braziliense, Nehil Hamilton.



Parecia uma guerra, mas s6 um dos
lados atirava. Os trabalhadores, desarma
dos, corriam desesperados. Era gente hu
milde: garis, varredores de rua. Corriam e
gritavam, enquanto os policiais batiam com
cassetetes, disparavam balas de borracha e
gás lacrimogêneo. Os funcionários da Nova
cap que caíam eram chutados, pisados. Vi
um soldado do BOPE - Batalhão de Opera
ções Especiais, com uma espingarda calibre
12 nas mãos, rindo e gritando, enquanto ati
rava: "Isso aqui é o Bope, galera!" Ele grita
va, ria, pulava. Parecia feliz. Um outro tam
bém riu quando jogou uma granada de gás
lacrimogêneo, como se fosse uma bola de
basquete, no carro de som do sindicato,
onde estavam quatro pessoas encolhidas
fugindo dos tiros. Tentei fotografá-lo, mas
outro me atingiu com o cassetete pelas cos
tas e eu caf. Foi a segunda vez que apa
nhei. Na primeira, estava agachado, fotogra
fando um policial que espancava um mani
festante indefeso, quando senti a pancada
no ombro. Comprimi o corpo e continuei fo
tografando, enquanto o policial, que eu não
via, continuava me batendo, até que ele me
chutou e eu caí perto de uma granada que
espalhava gás lacrimogêneo. Fiquei meio
cego. Perdi o rumo. A fumaça queima a gar
ganta e o nariz, arde o peito. E uma dor in
suportável. Você não consegue respirar.
Teve uma hora que eu achei uma torneira e
joguei água no olho. Um PM falou para eu
não lavar o olho, que era pior, mas eu lavei
assim mesmo.

Nessa hora eu percebi que até alguns
policiais, como esse que quis me ajudar, es
tavam assustados com tanta violência. Sem
poder abrir os olhos direito, eu estava inde
feso, sem minha arma, que é a imagem. Eu
não tinha a imagem, só o som. E era apavo
rante: ouvia gritos de homens e mulheres,
explosões, disparos de granadas, tiros. Ou
via os zumbidos das balas, passando perto
da minha cabeça. Eu era um alvo assim
como os manifestantes. Houve um momen
to em que senti uma pancada mais forte na
cabeça, acima da orelha direita. Um mani
festante segurou minha mão e perguntou se
eu estava bem. Eu estava tonto. O manifes-
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Diz, no seu relato, o repórter fotográfico Nehil tante disse que eu tinha levado um tiro de
Hamilton: bala de borracha na cabeça. Podia não ter

sido de borracha. Quando os olhos melhora
ram, voltei a fotografar. Um carro de comba
te arrebentou o portão, quase atropelando
uma mulher ferida, que estava sendo ampa
rada pelos outros manifestantes. Vi os poli
ciais invadindo a Novacap, quebrando jane
las e atirando granadas de gás lacrimogê
neo dentro das salas. Quem saía, meio
cego, era recebido a tiros de bala de borra
cha. Invadiram até a creche. Vi o pânico nos
olhos das crianças chorando. Vi uma selva
geria como jamais tinha visto.

Esse é um relato isento de um profissional que
estava trabalhando, registrando as cenas, e também
acabou sendo agredido. Esse é o melhor relato do
que aconteceu na Novacap ontem, uma selvageria,
como foi muito bem descrito pelo repórter fotográfico
Nehil Hamilton.

Concedo um aparte ao nobre Deputado
Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias - Deputado Pedro Celso,
já ouvi o Deputado Geraldo Magela sobre o mesmo
tema, mas não poderia deixar de demonstrar minha
indignação com esta situação, por duas razões sim
ples. Lembro-me que aqui, há bem poucos dias,
numa sessão de Comissão Geral da Câmara, no mo
mento em que se discutia exatamente a questão da
violência, em que se buscava encontrarsoluções para
a mesma e quando o Presidente desta Casa criava
uma Comissão Especial para tratar exatamente
dessa problemática da violência e da segurança no
Brasil, ouvi o Secretário de Segurança de Brasília, Or.
Paulo Castelo Branco, falar, como se fosse uma coisa
maravilhosa, da implantação da tolerância zero em
Brasília. Quero chamar a atenção para isso, porque a
sociedade, de repente, fica pensando em Nova Ior
que e passam aqui no Brasil a idéia da tolerância zero.
O que é a tolerância zero? Tolerância zero para
quem? Tolerância zero contra quem? A tolerância
zero, pelo que temos verificado, é praticada em bair
ros pobres, depois das 23h, onde há grupos de pes
soas. Levam todo mundo para a cadeia ou atiram e,
depois, perguntam quem são. A tolerância zero que
se implanta é o que vimos ontem em Brasília, ou seja,
polícia armada para resolver problema de trabalhador
contra patrão. O que queriam aqueles trabalhadores?
Queriam um reajuste. Queriam resolver um problema
legal, que tem que ser resolvido via negociação. Por
essa razão, digo a V. ExB que esta Casa precisa, sim,
ouvir os responsáveis por esse problema. Não adian-
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ta agora dizer que o responsável foi o policial que
apertou o gatilho. O responsável é quem mandou a
polícia armada ir para aquele local. E pelo que diz o
próprio Secretário, o responsável é o Governador do
Distrito Federal. Ele disse que o Governador estava
acompanhando cada passo. Portanto, o Governador
sabia que havia polícia armada ali naquele momento
para resolver um problema de manifestação de traba
lhadores, repito, desarmados. É por essa razão que
quero aqui anunciar que estou dando entrada hoje
nesta Casa a um requerimento. A Comissão de Direi
tos Humanos já está convocando as partes para ou
vi-Ias, mas como membro da Comissão Especial 
sou o Vice-Presidente - que tratará dessa questão
da violência e da segurança, estou encaminhando ao
Deputado Marcondes Gadelha, Presidente dessa Co
missão, e ao Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Rela
tor, requerimento para que possamos ouvir as partes,
porque é um problema de violência, de segurança, a
partir do aparelho do Estado. Portanto, estou apre
sentando um requerimento pedindo que esta Casa
possa ouvir essas autoridades. Como diz o próprio
documento de criação da Comissão, que tenhamos o
poder, autorizado por esta Casa, mesmo no meio do
andamento dos trabalhos, de oferecer sugestões e
elaborar proposições destinadas a minimizar esse
grave problema que aflige toda a sociedade brasilei
ra. Portanto, deixo aqui meu integral apoio ao pronun
ciamento que faz, porque o problema da violência
precisa ser atacado, sob pena de termos mais vítimas
nesse processo.

O SR. PEDRO CELSO - Muito obrigado,
Deputado Wellington Dias. Só tenho que parabenizar
V. EXª pela iniciativa de também essa Comissão criada
nesta Casa buscar ouvir, apurar os acontecimentos,
porque, infelizmente, não podemos acreditar no que
disse o Secretário de Segurança Pública, ou seja, que
já se instauraram dois inquéritos policiais para apurar.
É o Secretário investigando ele mesmo, é o Coman
dante da Polícia Militar investigando ele mesmo, e sa
bemos que isso não vai a lugar algum. A população
de Brasília, pelas muitas manifestações que já recebi
através de e-maUs, de telefonemas, de contatos com
pessoas, quer a apuração rigorosa desse episódio.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o Sr. Paulo
Castelo Branco, Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal, que diz que tem um passado de lutas
democráticas, que tem um passado de defesa dos di
reitos humanos, estava lá pessoalmente comandando
a operação junto com o Secretário de Obras, Tadeu
Filippelli, que também é Deputado Federal. Pouco
depois, chegou o Comandante da Polícia Militar. Por-

tanto, foi uma ação de governo. ~ isto que a popula
ção precisa saber: foi uma ação planejada, orquestra
da pelo Governo. Não fosse isso, não estariam lá al
tas autoridades do Governo do Distrito Federal, como
o Secretário de Obras, Tadeu Filippelli, o Secretário de
Segurança Pública, Paulo Castelo Branco, o Coman
dante da Polícia Militar e o Presidente da Novacap, Cla
rindo Rocha. Foi uma ação de pura repressão.

Este Sr. Paulo Castelo Branco é a mesma pes
soa que redigiu o famoso decreto, logo que assumiu o
Governo do Distrito Federal, que proibia manifesta
ções em frente ao Palácio do Buriti e na Esplanada
dos Ministérios. Tivemos que ir ao Supremo Tribunal
Federal para derrubar o malfadado decreto redigido
por ele e assinado pelo Governador Joaquim Roriz.

Portanto, se ele se diz tão democrático, suas ati
tudes provam exatamente o contrário. Em respeito à
população de Brasília, ele deveria pedir demissão e
sair do cargo. Que autoridade esse senhor vai ter para
andar pelas ruas de Brasília com essa nódoa que vai
carregar pelo resto da sua vida, como também o Se
cretário Tadeu Filippelli? Que respeito vai ter a nossa
população por um Secretário que tem as mãos sujas
do sangue dos trabalhadores? Um foi assassinado
covardemente e outros estão mutilados e cegos.

Ele deveria ter a decência de, juntamente com o
outro Secretário e todo o Comando da Polícia Militar,
pedir demissão, sair do cargo. A população de Brasí
lia não pode continuar carregando esta mancha de ter
um Secretário que fez o que fez.

Mas, Sr. Presidente, junto com o Deputado
Nelson Pellegrino, também apresentei à Comissão de
Direitos Humanos um requerimento para a realização
de uma audiência pública para se esclarecer a opera
ção da Polícia Militar do Distrito Federal contra os tra
balhadores da Companhia Urbanizadora da Nova Ca
pital- Novacap. Pedimos a presença do Secretário de
Segurança Pública, Sr. Paulo Érico Silva Castelo
Branco, do Secretário de Obras do Distrito Federal,
Nelson Tadeu Filippelli, do Coordenador de Planeja
mento e Operações da Secretaria de Segurança PÚ
blica do Distrito Federal, Cel. Jair Tedeschi, e do Co
mandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal,
Cel. Antônio Ribeiro da Cunha, para esclarecerem a
operação realizada por aquela polícia no dia de on
tem na Novacap.

Temos de parabenizar aqui, Sr. Presidente, a
Comissão de Direitos Humanos, que já agendou a au
diência pública para esta terça-feira, às 14h30min, no
Plenário 13 desta Casa. Os convites - infelizmente, o
pedido da presença é feito através de convite - já fo
ram expedidos. Esperamos que esse senhor e os ou-



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 596l3'

tros a que me referi se façam presentes para prestar
esclarecimentos. Além dos nomes que citei, espe
ramos contar também com a presença do fotógrafo,
que é uma testemunha importante, dos representantes
do sindicato e dos trabalhadores atingidos, cujos nomes
constam neste requerimento e na sua justificação.

Preocupo-me também, Sr. Presidente, porque
outras categorias de trabalhadores estão com suas
reivindicações em andamento, e o Governador
Joaquim Roriz adota o receituário de Fernando Henri
que - o que, aliás, já vem fazendo há muito tempo 
de retirar conquistas e direitos duramente conquista
dos pelas categorias de trabalhadores.

Hoje, o Governo do Distrito Federal, por inter
médio da Secretaria de Segurança Pública, publicou
uma nota oficial contendo uma série de inverdades.
Para começar, a nota diz que as negociações sindica
is daqueles trabalhadores estavam em andamento. É
uma mentira! Tive o cuidado, hoje pela manhã, na
manifestação que ocorreu em frente à empresa, de
conversar com os dirigentes do Sindser, o sindicato
que representa a categoria, para perguntar se existia
ou não negociações. Não existe negociação alguma!

O Sr. Joaquim Roriz adotou como política de
Governo não atender os sindicatos, pelo menos os
sindicatos que não lêem pela sua cartilha. Hoje a im
prensa informa que aqueles sindicatos que lêem pela
sua cartilha, que vivem fazendo mesuras ao Governa
dor, são recebidos com cafezinho, com água gelada,
com almoços; e os outros, à bala, com mortes, lesões
e tudo mais.

Desenvolve-se no Distrito Federal - o que me
preocupa muito - uma política de isolar o movimento
sindical, que representa os trabalhadores. O movi
mento sindical de Brasília tem uma história rica, uma
trajetória importante de lutas, conquistas e manifesta
ções. Não se pode imaginar que o movimento sindi
cal, que os trabalhadores ficarão quietos diante de
tanta violência e falta de compromisso, como vem de
monstrando o Governador Joaquim Roriz.

Outra preocupação que tenho é com outras ca
tegorias que também se estão movimentando, como
a dos professores, que a srª Secretária da Educação,
Eurides Brito, se recusa a receber. O Secretário dos
Transportes, Sr. Carim Nabut, também se recusa a re
ceber o sindicato, mas recebe a oposição à diretoria
do sindicato e fica querendo fazer gracinha, fazer polí
tica à custa das datas base e das reivindicações dos
trabalhadores; ou seja, na mais diversas áreas do Go
verno do Distrito Federal, o movimento sindical não
vem sendo recebido, os trabalhadores não são ouvi
dos, as negociações não acontecem.

Pergunto: acontecerão outros episódios como o
da Novacap quando os professores forem mani
festar-se? Acontecerão mais mortes quando os rodoviá
rios forem manifestar-se? Acontecerão mais mortes
quando os auxiliares de educação forem manifes
tar-se? Quando os trabalhadores da saúde forem mani
festar-se, também se vai repetir a cena da Novacap?

Não existe diálogo entre o movimento organiza
do dos trabalhadores e o Governo do Distrito Federal
por decisão política do Sr. Governador. Essa é a políti
ca de Governo implementada por ele, que pode ser
confirmada nos mais diversos relatos a respeito das
mais diversas tentativas que fez o movimento dos tra
balhadores de marcar uma simples audiência. Ten
ta-se travar um diálogo, mas nada se consegue.

Sr. Presidente, é grande a preocupação no sen
tido de que novos fatos como os ocorridos na sede da
Novacap aconteçam; de que ceguem mais pessoas,
de que outras creches cheias de crianças sejam
atingidas porbombas de gás lacrimogêneo.São preocupa
ções que aqui queremos claramente expor, pois neste
momento, por exemplo, também os trabalhadores da
Codeplan estão vendo seus direitos serem arranca
dos e também lá não existe negociação.

Percebo que, com a ação de ontem, pretendeu
o Governo iniciar uma política para os movimentos
sociais: os movimentos sociais serão tratados na chi
bata, no cassetete, na bala. Mas exageraram, para lá
da política de repressão que tentavam impor, houve
toda a tragédia da Novacap. Esse tipo de repressão
leva à situação que estamos vendo.

Várias categorias já começam a se manifestar.
Os rodoviários, por exemplo, vão distribuir um tecido
de cor preta para ser colocado nos ônibus. Manifesta
ções acontecerão. Brasília não se vai aquietar diante
de tanta violência.

Eo Secretário de Segurança Pública tem odes
plante de ir à televisão dizerque esse é o preço da de
mocracia. A democracia da bala, da covardia, dos as
sassinatos e mortes? Essa é a democracia do Sr. Pa
ulo Castelo Branco, do Sr. Nelson Tadeu Filippelli, que
também estava lá, do Comandante da Polícia Militar,
do Cel. Tedeschi e de outros mais? Essa forma covar
de eviolenta de agir contra trabalhadores indefesos?

Eu estive lá e vi que muitos se defendiam das
balas de borracha segurando as marmitas que trou
xeram pela manhã. Faziam da marmita escudo contra
as balas que eram atiradas contra eles, e eu vi essas
marmitas pisoteadas, amassadas. Essa é a democra
cia do Sr. Paulo Castelo Branco? Usando um arma
mento totalmente inadequado, acionando o Batalhão
de Operações Especiais?
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Tive o cuidado de trazer aqui também um artigo,
que diz:

o especialista em armamento e segu
rança Ronaldo Leão é enfático ao dizer que
as forças policiais não devem usar balas de
borracha em armas como escopeta (ou es
pingarda) calibre 12 com o objetivo de dis
persar manifestantes.

Eram essas as armas que eles estavam usando.

É um enorme risco. Se a bala atingir
um tecido mole pode ser letal ou, na melhor
das hipóteses, causar ferimentos graves à
pessoa atingida. Uma bala de borracha num
olho, num testículo ou no seio de uma mu
lher causa estragos graves - afirmou.

Segundo Leão, se a polícia quiser utili
zar balas de borracha contra'manifestantes,
deve fazê-lo com espingardas de ar compri
mido, de forma a poder regular o impulso
com que são disparadas as balas e, conse
qüentemente, seu impacto nas vítimas.

O Comandante da Polícia Militar não sabe dis
so? O Secretário de Segurança não sabe disso? Os
especialistas da polícia não sabem disso? Então, foi
uma atitude pensada, tramada para tentar reprimir
de forma violenta os trabalhadores.

Sr. Presidente, tivemos ontem uma manifesta
ção importante, quando, nesta Casa, foi realizado o V
Encontro Nacional do Fórum Legislativo dos Direitos
Humanos, que reúne os Presidentes das Comissões
de Direitos Humanos das Assembléias Legislativas
de todo o País. Por aclamação, decidiram aprovar
uma moção de repúdio à violência da Polícia Militar
do Distrito Federal. Além disso, os participantes des
se V Encontro Nacional solicitam uma rigorosa apura
ção de todos os fatos.

Queremos mostrar nossa indignação, lutar para
apurar até o fim quem são os responsáveis por esses
fatos e também registrar nossa preocupação com o
que vai acontecer no futuro. O movimento dos traba
lhadores não vai parar, as reivindicações não vão
cessar, ainda mais com essa política que, em vez de
conceder alguma coisa aos trabalhadores, retira de
les as conquistas que obtiveram ao longo de muitos
anos, com muita luta, com muita participação e en
frentamentos no passado - que vão continuar a acon
tecer, porque isso é da democracia. É um direito cons
titucional dos trabalhadores se organizarem e se ma
nifestarem, apresentarem as suas pautas de reivindi
cações, lutarem contra a retirada dos seus direitos.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, é com
esse misto de indignação e vergonha que nos posi
cionamos nesta tribuna, diante do povo de Brasília,
diante do povo brasileiro, lutando - e vamos lutar até o
fim - para que tudo seja apurado rigorosamente. Não
vamos aceitar, pura e simplesmente, somente a apu
ração da Polícia, que vai investigar a própria Polícia;
do secretário, que vai investigar ele mesmo. Isso é ba
leia, isso é conversa que não convence absolutamen
te ninguém. A população de Brasília vai exigir uma
apuração rigorosíssima.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Airton Cascavel) - Concedo
a palavra ao Deputado Hermes Parcianello, do PMDB do
Paraná, mui digno representante de Cascavel.

SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Airton Cascavel, V. Ex!! orgulha não apenas o povo de
Roraima, com um mandato produtivo, altivo, que já
vem de uma história extraordinária no Parlamento
Estadual de Roraima e também na Vice-Governadoria,
portanto, no Executivo, como também a nós, cascave
lenses e paranaenses. Sabemos que de Cascavel e da
região oeste do Paraná o nobre Deputado Airton
Cascavel, hoje honrosamente presidindo os trabalhos
desta Casa, foi ao Estado de Roraima. Sempre é im
portante termos uma referência dessa natureza: um
filho da terra vai para outras plagas, outras paragens
e tem lá uma trajetória de sucesso e de triunfo. Em
nome dos cascavelenses e dos paranaenses, para
benizo-o, sobretudo, pela atuação ímpar que vem ten
do nesta Casa, neste mandato.

Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, a Ponte da
Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, foi um dos
mais importantes elos de integração entre nossos po
vos. Inaugurada em 1965, esta obra trouxe monu
mentais benefícios aos dois países. Ela é a única for
ma de transporte rodoviário, pelo menos nas duas re
giões fronteiriças, associada ao progresso das duas
principais cidades limítrofes, Foz do Iguaçu e Ciudad
deI Este; associada à atração turística das Cataratas
e das compras nas lojas paraguaias; à Usina de Itaipu
e também ao formidável ciclo agropecuário que o su
deste do Paraguai passou a vivenciar a partir do início
da década 80, sobretudo com a emigração de brasi
leiros para aquele país. A famosa Ponte da Amizade,
por tudo isso, passou hoje a ser mais um problema do
que uma solução.

De escoamento fácil e rápido, a Ponte tornou-se
um gargalo por onde transitam seis milhões de pessoas
anualmente, trazendo aborrecimentos e sofreguidão
a tantos quantos dela se utilizam. Calcula-se em duas
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horas o tempo que se leva para atravessar de um
lado a outro. Não tem sentido, no limiar do terceiro mi
lênio, quando presenciamos uma inimaginável revo
lução tecnológica, demorar duas horas para transpor
uma ponte de aproximadamente seiscentos metros.
Esta situação é por demais preocupante. Algo tem de
ser feito, e está sendo.

Numa conjugação de esforços das principais li
deranças políticas e empresarias, principalmente de
Foz do Iguaçu e de Ciudad dei Este, a instalação de
um teleférico está sendo a solução encontrada para
suavizar a angústia dessas centenas de milhares de
pessoas que sofrem com este enfadonho transtorno
da Ponte da Amizade.

Há trinta dias aproximadamente, o Prefeito de
Foz do Iguaçu, Harry Daijó, em visita ao nosso gabi
nete, aqui em Brasília, apresentou-nos o projeto do
teleférico, ressaltando que um equipamento dessa
natureza poderia despertar o interesse da iniciativa
privada. Necessitava, porém, de autorização dos Go
vernos dos dois países.

Para nossa surpresa, no início desta semana,
recebemos um telefonema do chefe da Sucursal do
prestigiado jornal paranaense Gazeta do Paraná, em
Ciudad deI Este, Sr. Humberto Arges, com quem des
fruto de sincera amizade desde o final dos anos 70,
quando Humberto representava uma empresa de ma
terial para escritórios e éramos um de seus clientes
no ramo de contabilidade, em que atuávamos.

Humberto fez um breve relato do projeto de ex
pansão do jornal Gazeta do Paraná, que, diga-se de
passagem, para orgulho dos cascavelenses, é sedia
do em Cascavel, nossa principal base eleitoral. O pro
jeto prevê a entrega, em milhares de domicílios de ci
dadãos paraguaios e/ou brasiguaios, no país vizinho,
expandindo-se por quase todos os Municípios do
Departamento de Alto Paraná e também na capital da
República, Assunção.

Chamou-nos a atenção a interessante parceria
com as autoridades paraguaias em fazer chegar nas
escolas daquele país um jornal escrito em portu
guês, porquanto o aprendizado de nosso idioma tem
sido uma das prioridades do Governo paraguaio, so
bretudo no contexto que as relações do Mercosul im
põem.

Após o relato, Humberto registrou-nos que uma
comitiva de representantes do Governo de Alto Para
ná e da Prefeitura de Ciudad dei Este desejava vir a
Brasília para entregar pessoalmente a várias autori
dades brasileiras, dentre as quais o Presidente da
República e os Presidentes da Câmara e do Senado,
o projeto do teleférico, nos mesmos moldes que o an-

teriormente apresentado pelo Prefeito de Foz do
Iguaçu, Harry Daijó, mas necessitava de alguém que
fizesse esta interlocução. E foi assim que recebemos,
nesta quarta e quinta-feiras, aqui na Capital Federal,
os insignes Secretários de Turismo, Sr. Ismael Morlas
Candia, do Governo de Alto Paraná, e o Sr. Mauro R.
Céspedes, da Municipalidade de Ciudad dei Este,
cumprindo a agenda que eles pretendiam.

Mister destacar o preparo e a pertinácia dessas
duas autoridades paraguaias, que, com clareza e
eficiência, relataram ao Presidente desta casa, Deputado
Michel Temer, ao Presidente do Senado, por meio do
Embaixador Cesar Moreira, ao Presidente da Re
pública, por intermédio de seu Líder no Congresso
Nacional, Deputado Arthur Virgílio, ao Ministro do
Esporte e Turismo, por meio de sua Assessoria, ao
Secretário da Receita Federal, por meio da Coorde
nadora de Assuntos Internacionais, e à Embratur a
importância deste teleférico para os dois países.

Como Parlamentar, representante de várias re
giões do Paraná, sobretudo do oeste do Estado,
onde exatamente se localiza Foz do Iguaçu, ocupa
mos esta tribuna para afirmar e reafirmar o compro
misso de lutar junto ao Governo brasileiro na direção
de promover, o mais rapidamente possível, estudos
visando à autorização para instalação deste meio de
transporte. Não haverá necessidade de aporte de re
cursos públicos. O sistema seria implantado via con
cessão. Acreditamos que não faltarão empreende
dores privados para a construção das estações, dos
cabos e da cabine.

Ao encerrar este pronunciamento, sabedor que
as assessorias parlamentares dos órgãos citados es
tão-nos ouvindo, queremos pedir-lhes o apoiamento,
levando aos técnicos desses organismos a posição
deste Parlamentar e, por que não dizer, desta Casa,
no propósito de apressar esses estudos e, quem
sabe, dar ciência ao Presidente da República de sua
viabilidade.

Ressalto, por derradeiro, que está prevista uma vi
sita ao Brasil, entre os dias 13 e ou 15 do corrente mês,
do Exm2 Presidente da República do Paraguai, ocasião
em que, entre outros assuntos, este certamente fará
parte da agenda. Neste caso, seria prudente que o Pre
sidente da República do Brasil, assim como os Presi
dentes destas duas Casas Legislativas, pudessem ter
uma preliminar do projeto teleférico, que seria instalado
nas cabeceiras da Ponte da Amizade.

Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Airton Casca

vel) - Passa-se ao horário de



De fato, no programa partidário levado
ao ar no dia 29 de abril último, o representa
do extrapolou os limites da crítica política,
mesmo aquela mais veemente, e ingressou
no campo das ofensas à honra do Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República.
Não se restringiu o programa a levar ao pú
blico as posições do partido representado
sobre temas políticos de interesses da cole
tividade, nem tampouco sobre determinados
atos do Governo que seriam, na opinião da
quela agremiação política, danosos à popu-
lação .

( ) Ao assim proceder em seu progra-
ma partidário, o representado contrariou o
disposto no art. 45 da Lei nº 9.096, de 1995,
que preceitua:

"Art. 45. A propaganda partidária gra
tuita, gravada ao vivo, efetuada mediante
transmissão por rádio ou televisão, entre as
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VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES dezenove horas e trinta minutos e as vinte e
Tem a palavra o Sr. Sebastião Madeira, pelo duas horas, para, com exclusividade:

PSDB. I - difundir os programas partidários;
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB _ MA. 11 - transmitir mensagens aos filiados

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. sobre a execução do programa partidário,
Deputados, gostaria, na condição de membro da Exe- dos eventos com este relacionados e das
cutiva Nacional do PSDB, ocupando uma das secre- .atividades congressuais do partido;
tarias do partido, de louvar a atitude e o trabalho do 111 - divulgar a posição do partido em
Tribunal Superior Eleitoral quando, ontem, em ses- relação a temas político-comunitários.
são, deu sentença em resposta a uma representação (...) Fez uso da sua propaganda gratui-
feita pelo PSDB contra o Partido dos Trabalhadores. ta para dirigir palavras ofensivas à honra do

No dia 29 de abril, quando o Partido dos Traba- Presidente da República, qualificando-o de
Ihadores apresentou seu programa partidário, usou mentiroso. Evidentemente, em tal atitude
esse espaço democrático, esse instrumento que per- não se vislumbra a crítica política dura, mas,
mite que todos os partidos apresentem suas idéias, sim, ofensas pessoais.
programas, projetos e até críticas, para achincalhar o O Partido dos Trabalhadores foi condenado
Presidente da República. pelo TSE a perder quatro minutos do seu tempo no

Todos aqueles que fazem o PSDB lutam pela próximo programa partidário, que será realizado no
democracia. Muitos daqueles que hoje integram o primeiro semestre do ano 2000. Além disso, foi tam-
partido, incluindo o próprio Presidente da República, bém condenado a perder oito inserções, daquelas a
lutaram, durante o regime militar, pela democratiza- que tem direito no âmbito nacional.
ção do País. Todas as correntes políticas se beneficia- Em nome do PSDB, da Executiva Nacional do
ram da luta daqueles que não se conformavam com a partido, queremos dizer que, todas as vezes que um
ditadura. . membro do nosso partido, principalmente o Presiden-

Portanto, não podemos aceitar que um partido te da República, for caluniado, quando as críticas saí-
político use esse espaço para ofensa pessoal, para o rem do âmbito partidário e partirem para as ofensas
achincalhe, para a diminuição desse instrumento de- pessoais, o partido reagirá, procurará o foro compe-
mocrático, que é o horário gratuito de que os partidos tente, que é a Justiça, para obter uma resposta, como
dispõem para apresentar suas idéias. o fez desta vez. Por isso, estamos manifestando nos-

No parecer do Procurador-Geral Eleitoral, de 15 sa satisfação com a justiça que foi feita. O PT perdeu
de junho de 1999, S. Exª diz: o direito ao seu tempo, relativamente ao tempo que

usou não para divulgar suas idéias ou fazer críticas
dentro dos limites democráticos, mas para fazer ofen
sas pessoais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Madeira, o Sr. Aírton Cascavel, § 2 12 do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Hermes
Parcianello, § 2 12 do art. 18 do Regimento In
terno.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Airton Cascavel,
pelo PPS.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a
oportunidade e parabenizo-o por conduzir os traba
lhos nesta sessão. Como grande Parlamentar que é,
com experiência adquirida como Vereador e Deputado
Federal já no seu segundo mandato, V. Ex!! muito nos
honra em representar o Estado do Paraná, principal-
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mente a região oeste, que tem V. Ex!! como um do::.
melhores Parlamentares daquele estado.

Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Deputados, quero pri
meiramente salientar que está acontecendo no Sena
do Federal, no Auditório Petrônio Portela, o Congres
so Nacional do PPS, em que se discutem as questões
nacionais e o poder local, com a presença de todos os
Presidentes Regionais do PPS, companheiros dos
Diretórios Municipais de todo o País e a presença
ilustre do ex-Ministro, ex-Governador do Ceará e Vi
ce-Presidente do partido, companheiro Ciro Gomes,
que estarão reunidos nestes dois dias discutindo a
política local e o diálogo nacional proposto pelo Parti
do Popular Socialista.

Sr. Presidente, neste momento, desejo dedicar
algumas palavras aos órgãos responsáveis pelo jor
nalismo institucional da Câmara dos Deputados.

Vivemos um tempo em que a influência exercida
pelos meios de comunicação se reveste de tamanha
relevância que eles passaram a exercer, de forma in
dispensável, papel fundamental na formação da opi
nião pública.

Percebe-se, com muita clareza também, a dife
rença entre os meios de comunicação de outrora e os
de hoje: a modernização, a sofisticação e a agilidade
fazem desses profissionais responsáveis sem igual
na formação e na informação dos seus diretores, ami
gos ou inimigos públicos, conforme dêem ou não a in
formação ou a potencialize de forma mais visível.

Dessa maneira, o incremento da demanda de
informações sobre as atividades desenvolvidas pelo
Poder Legislativo é uma constante hoje. Mais do que
nunca nossos trabalhos são sistemática eatentamen
te acompanhados por milhões de cidadãos, sindica
tos, ONG, entidades da sociedade civil em geral, em
presas privadas com diferentes interesses e pelos de
mais Poderes da República.

Há quem diga, Sr. Presidente, que as elites rea
cionárias, antevendo a visibilidade das ações legisla
tivas e a dos legisladores, propugnaram um trabalho
de crítica e contestação do Poder Legislativo por te
merem seu fortalecimento por meio da transparência
na informação.

Ora, se somos, dentre todos, o Poder mais fis
calizado e criticado, não há melhor "marketing institu
cional" que se possa empreender do que a correta di
fusão das informações que lhe são pertinentes. E é
exatamente para isso que têm contribuído, com pro
fissionalismo e responsabilidade, os nossos profissio
nais de comunicação.

Nesse sentido, apraz-me referir, em primeiro lu
gar, o meritoso e pioneiro trabalho realizado pelo pro-

grama A Voz do Brasil. O programa dispõe de uma
única hora alocada para a cobertura jornalística das
atividades dos Poderes, mas não mais do que quinze
minutos são reservados à Câmara dos Deputados.

Esse breve espaço de tempo, entretanto, é apro
veitado com tamanha objetividade e concisão que o
principal, o mais importante, está sempre ali registra
do, com clareza e imparcialidade. Aliás, gostaria de
ressaltar um detalhe curioso: trata-se de notícias
transmitidas para informação de um público funda
mentalmente heterogêneo.

Esta consiste, a meu ver, uma das característi
cas mais curiosas e surpreendentes do programa A
Voz do Brasil - característica essa que atravessa os
tempos, desde quando o programa foi criado por Ge
túlio Vargas, quando se chamava Hora do Brasil: o
fato de abranger clientelas tão distintas. O homem do
interior do Brasil rural escuta o programa em seu "ra
dinho de pilha", ao mesmo tempo em que o cidadão
da metrópole, das capitais, acompanha o seu noticiá
rio do carro, no engarrafamento do trânsito, ao final do
expediente, antecipando as notrclas que verá nos jor
nais e telejornais da televisão, ao chegar em casa ou
até mesmo em seus escritórios e no dia posterior.

Se algum boato corre durante o dia dando conta
de um fato polrtlco, ao cair da noite todos procuram
sua confirmação pelo rádio. O fato é que A Voz do
Brasil nos soa tão familiar, tão integrada ao dia-a-dia
urbano e rural de nosso País que já nos achamos afei
çoados à vozes de seus locutores, e sentiríamos mes
mo sua falta caso mudassem, caso ausentassem ou
faltassem com sua responsabilidade.

Não menos significativo vem sendo o trabalho
desenvolvido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara,
que cada vez mais se têm feito conhecer. Embora te
nham entrado em operação há tão pouco tempo, é
notável como já dispõem de uma audiência regular,
alcançando índices muitas vezes surpreendentes 
como durante a cobertura das atividade da CPI do
Narcotráfico.

Aliás, a própria Mesa, para dar vazão aos recla
mos da sociedade e desta Casa, houve por bem dili
genciar para que sejam instaladas a torre de trans
missão de sinais de rádio e TV para todo o País. A ini
ciativa dá maior transparência ainda aos trabalhos le
gislativos e maior acesso do cidadão brasileiro ao
Congresso.

Aí reside o caminho do futuro, o braço direito da
comunicação parlamentar com a Nação. Hoje, qual
quer fato político nesta Casa é imediatamente transmi
tido - em imagens e texto - aos lares do todo o País!



Na média das regiões, os alimentos apresenta
ram alta de 1,77%, ficando acima da taxa de 0,34%
registrada em setembro. A alta é atribuída principal
mente à entressafra e a problemas climáticos. Desta
caram-se: açúcar cristal (16,07%), açúcar refinado
(14,25%), carne seca (12,51%), carnes (9,19%), fei
jão preto (8,23%), frango (5,390/0) e pescado (2,550/0).
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A repercussão disso, no que concerne à conso- 1,19%, o índice Nacional de Preços ao Consumidor
Iidação da democracia e à construção da cidadania, é Amplo - IPCA do mês de outubro ficou 0,88 ponto
algo que ainda não podemos sequer dimensionar. percentual superior à taxa de 0,31 % de setembro. Em
Estamos diante do sonho transformado em realidade: outubro de 1998, o IPCA havia registrado variação de
o acesso rápido e direto, assegurado a todos e ao 0,02%.
mesmo tempo, a uma quantidade fabulosa de infor- A taxa do IPCA dos últimos 12 meses situou-se
mações sobre tudo o que se passa no mundo político. em 7,50%, superior ao apontado nos doze meses an-

E - cumpre frisar - esta não será uma via de teriores (6,25%). O acumulado do ano ficou em
mão única. Forçosamente, quanto mais rápido se in- 7,27%, também acima do resultado no mesmo perío-
forma a sociedade, tanto mais agilmente ela respon- do de 1998 (1 ,44%).
de. O IPCA que é calculado pelo IBGE desde 1980

É justo neste ponto inserir nesta homenagem o refere-se às famílias com rendimento de um a quaren-
sistema para consultas telefônicas (0800), verdadeiro ta salários mínimos e abrange nove regiões metropo-
termômetro da cidadania, que permite a qualquer ci- litanas do País, além do Município de Goiânia e do
dadão, em qualquer região do território nacional, diri- Distrito Federal. Desde agosto, o IPCA está sendo
gir-se a um Parlamentar ou partido político para mani- calculado com base na Pesquisa de Orçamentos Fa-
festar suas opiniões, esclarecer dúvidas, dentre ou- miliares 95/96.
tros questionamentos. O maior índice regional foi verificado em Goiânia

Sobre o periódico Jornal da Câmara gostaria (1,73%), onde a variação de preços do álcool atingiu
de ressaltar que se tornou referência para a própria 32,17%. O menor índice ocorreu em Belo Horizonte
Imprensa Nacional, por sua fidedignidade e seu aces- (0,82%).
so privilegiado à informação institucional, como a
agenda da Casa, as atividades das Comissões, as
deliberações da Mesa, o embate político-partidário, o
conteúdo de matérias aprovadas ou em fase de apro
vação, dentre outros tantos exemplos.

Mais: temos conhecimento de que muitas esco
las da rede oficial de ensino têm recorrido ao serviço
de comunicação da Câmara para orientar seus alu
nos, subsidiar o debate em questões da sociedade
democrática e para fomentar a reflexão sobre o exer
cício da cidadania.

Para concluir, desejo expressar meu entusiásti
co cumprimento a toda a equipe responsável pela edi
ção do programa A Voz do Brasil, da TV Câmara, da
Rádio Câmara e do Jornal da CAmara, bem como a
todos os funcionários da Secretaria de Comunicação
Social, sob a direção do Dr. Ronaldo Paixão, assesso
rado pelos Srs. Vladimir Almeida, Dr. Sérgio Chacon,
Amneres Pereira e Humberto Martins, respectiva
mente, pelo empenho emprestado na implementação
desses insubstituíveis serviços de informações jorna
lísticas.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 

Concedo a palavra ao Deputado Edinho Bez, pelo
PMDB e que disporá de dez minutos.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, da
dos colhidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística -IBGE mostram que com o resultado de
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Na média das regiões os alimentos apresenta
ram alta de 2,04%, ficando acima da taxa de 0,50% re
gistrada em setembro. Os alimentos foram os principa
is responsáveis pela taxa do INPC no mês, com contri
buição de 0,60 ponto percentual. Os destaques foram
o açúcar cristal (15,49%), açúcar refinado (14,39%),

A variação de preços dos produtos não alimentí
cios situou-se em 1,02%, superior à taxa de 0,30%
verificada em setembro. O aumento de 12,22% no
preço do automóvel novo e de 10,60% no do álcoolle
varam os transportes à liderança dos grupos, com
3,24%.

O rndice Nacional de Preços ao Consumidor 
INPC de outubro (0,96%) ficou 0,57 ponto percentual
superior à taxa registrada em setembro (0,39%). Em
outubro de 1998, o INPC havia registrado uma varia
ção de 0,11 %.

Com este resultado (0,96%), a taxa dos últimos
12 meses situou-se em 6,89% e o acumulado do ano
ficou em 6,63%, acima do resultado de igual período
do ano passado (2,24%).

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, e se
refere às famnias com rendimento de um a oito salários
mínimos, sendo o chefe assalariado, e tem a mesma
abrangência do IPCA. Por este indicador, o maior índi
ce regional foi verificado em Belém (1,78%) e o menor
em Curitiba (0,52%).

Belo Horizonte 0.32

Rio de Janeiro 0.07

carne seca (12,51 %), carnes (9,43%), feijão preto
(8,12%), frango (5,26%) e pescado (1,94%).

Os produtos não alimentícios variaram 0,51 %,
resultado superior ao de setembro (0,34%).

A pequena variação decorrente da entressafra e
problemas climáticos foram alguns dos itens que afe
taram nossa economia, porém, realço que não foram
os únicos motivos pelas elevações dos mesmos.

Percebemos, nobres colegas, por meio destes
números que estamos conseguindo controlar pouco a
pouco os preços, e a tendência, pelo menos a espera
da, é que consigamos fechar o ano com uma variação
equilibrada.

Estes dados foram pesquisados pela equipe de
trabalho do meu gabinete. Foram feitas algumas pes
quisas e entendi ser importante levar ao conhecimen
to da Casa, para que fossem divulgados através da
TV Câmara e do programa A Voz do Brasil. Assim, as
pessoas tomarão conhecimento dessas variações de
preços, uma vez que existem muitas interpretações
sobre ela.

As variações oscilam constantemente. Há pro
blemas de safra, em razão do tempo ou coisa pare
cida. Contudo há momentos em que alguns empre
sários e até mesmo produtores - devido à escassez
de determinada mercadoria ou produto - sobem os
preços com o objetivo de tirarem proveito. O importan
te, porém, não é equilibrarmos os preços em determi
nado momento, mas sim num determinado espaço de
tempo - diria nos últimos seis ou doze meses.

Dentro dessa linha de raciocínio, é incontestável
que existe o equilíbrio dos preços. Nós, Parlamenta
res da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
temos trocado idéias nesse sentido. É quase um con
senso que existe o equilíbrio, mas nem por isso pode
mos nos descuidar. Devemos ficar atentos. Temos de
manter esse equilíbrio e controlar a inflação.

Agora, com a queda do dólar americano, um es
forço conjunto fará com que possamos retomar o de
senvolvimento e o crescimento do nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 

Dando prosseguimento às Comunicações Parlamen
tares, esta Presidência concede a palavra ao ilustre
Deputado José Antonio, que falará pelo Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB, dividindo o tempo com o ilustre
Deputado Inácio Arruda, do PCdoB, portanto, do
mesmo Bloco Parlamentar. S. Exª dispõe de cinco mi
nutos.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srt!! e SI'S. Deputados,
ocupo esta tribuna para fazer registro relativo à CPI do
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Narcotráfico, que tenho a honra de integrar como su
plente indicado pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

A CPI, como é do conhecimento de todos, tem
tido louvável atuação. Começou, como diziam, desa
creditada, sem a expectativa de outras grandes CPI
que se instalaram nesta Casa e no Congresso Nacio
nal, e aos poucos foi demonstrando serviço, firme e
decisivo posicionamento na tentativa de investigar as
causas do narcotráfico e o avanço da impunidade no
Estado brasileiro, que é verdadeiramente uma das
maiores - senão a maior - chagas sociais hoje exis
tentes. Se não tomarmos providências imediatas, fu
turamente, este imenso País será transformado em
uma nova Colômbia.

A CPI vem realmente se mantendo. A propósito
disso, gostaria de registrar artigo publicado ontem no jor
nal Folha de S.Paulo, do eminente jurista, ex-Ministro da
Justiça, Saulo Ramos, intitulado "CPI resgata dívida do
Congresso".

Demonstra o artigo a expectativa de que a refe
rida Comissão realmente possa resgatar outras Co
missões realizadas neste mesmo período nesta Casa
e no Senado Federal e que, infelizmente, talvez pos
sam acabar em pizza.

E diz mais o eminente jurista Saulo Ramos, com
a autoridade de quem foi Ministro da Justiça e Consul
tor-Gerai da República:

Ao contrário de outras, essa CPI tem
respeitado a lei. Em matéria de prisão, re
quer ao Poder Judiciário, que a decreta dian
te dos pressupostos legais, sob a vigilância
do Ministério Público. Se houve concessão
de habeas corpus contra tais prisões, sob o
fundamento de falta de provas, a ordem con
cedida está errada. Em habeas corpus, não
se examina prova, nem a que existe nem a
que não existe. E, quando se trata de prisão
provisória, no caso do narcotráfico, basta a
suspeita com indícios. Se houvesse prova in
questionável, a prisão não seria provisória,
seria preventiva. O Judiciário precisa tomar
consciência dessa histórica façanha contra o
crime organizado, oportunidade única vivida
pelo País.

E faz referência também, Sr. Presidente, à ques
tão mais recente da liminar concedida pelo Ministro
Celso de Mello em favor de um advogado com relação
ao posicionamento deste e sua atuação enquanto
profissional junto à CPI. Ao contrário do que alguns
mencionaram aqui, inclusive os eminentes Líderes
José Genoíno e Inocêncio Oliveira, e tal como disse

ontem na reunião da CPI, tenho segurança em afir
mar que essa liminar não tem o alcance entendido.

Na realidade, o Ministro Celso de Mello reprodu
ziu apenas o que determina o Estatuto dos Advoga
dos e da OAB no tocante aos direitos do advogado.

. Não deu, como a imprensa está mencionando, o direi
to de o advogado falar pelo seu cliente, de fazer apar
tes ou de intervir em qualquer momento na atividade
da CPI. Quando o advogado sentir necessidade de in
tervir, ele o fará pela ordem, ou seja, pedindo a pala
vra ao Presidente da Comissão, que, neste caso, faz
as vezes de juiz, e só para esclarecer algum equívoco
ou alguma situação de fato. Isso realmente é permiti
do pela lei.

Tenho certeza, com as informações prestadas
ontem pela CPI ao Supremo Tribunal Federal, de que
haverá o Sr. Ministro Celso de Mello de determinar,
em novo despacho sobre o assunto, de maneira mais
clara essa circunstância. Essa liminar, em momento
algum, prejudicará o andamento dos trabalhos da
CPI. Inclusive, nesse período de recesso que se apro
xima, a CPI deverá destinar parte de seu tempo para
examinar os muitos documentos que recebemos ao
longo destes sete meses de atividade. Esses documen
tos precisam de uma análise mais apurada. Isso será
feito agora pela assessoria, pelos membros da CPI 
entre os quais me incluo - que estarão aqui no reces
so para fazer, se for o caso, cruzando essas informa
ções, a produção de provas documentais sobre essas
atividades criminosas.

Dessa maneira, atuando efetivamente na produ
ção de provas substanciais, o relatório final da CPI
poderá realmente conduzir à redução desse fenôme
no negativo, quando se trata de crime, que é a impuni
dade. Que a CPI possa reduzi-Ia, pelo menos no to
cante ao narcotráfico, para que a sociedade brasileira
possa extirpar do seu seio pessoas integrantes do cri
me ou que o acobertam e que o Estado realmente re
prima e combata o crime, como é do seu dever.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 

Concedo a palavra, nos restantes cinco minutos do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, ao ilustre Deputado
Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!! e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para fazer menção à reali
zação da I Conferência das Cidades, que ora se
realiza no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos
Deputados, patrocinada pela Comissão de Desenvol
vimento Urbano e Interior desta Casa, pelo Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura, pela Caixa Eco-
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nõmica Federal e por um leque de mais de vinte enti- cente aqui em Brasília, Capital do nosso País, patroci-
dades populares, como a Confederação Nacional de nada pela própria polícia e pelo Secretário de Segu-
Associação de Moradores, o Movimento Nacional de rança, com a morte de um funcionário público. Então,
Luta pela Moradia e o Fórum Nacional de Reforma as cidades recepcionam essa violência atroz dos
Urbana. tempos contemporâneos que estamos vivendo.

Essas instituições lidam permanentemente com As nossas cidades recepcionam também uma
a questão urbana em nosso País, com a terra e a pro- população enorme do nosso País que não tem onde
priedade, buscando o cumprimento de uma exigência morar. O déficit habitacional, a rigor, supera a casa
constitucional. No seu art. 182, a Constituição prevê dos dez milhões no Brasil. Menos de 40% da popula-
que a propriedade urbana tem de cumprir a sua fun· ção conta hoje com esgoto sanitário. As áreas de ma·
ção social. nanciais de preservação ambiental foram ocupadas

É esta batalha que estamos travando, não só no em virtude da luta feroz e instintiva do povo para ter
debate da Conferência, como na legislação que trami· um lugar para morar ou da especulação, que não só
ta na Câmara dos Deputados, como a criação do Fun- ocupa vastas áreas urbanas, transformando-as em
do Nacional de Moradia, o Estatuto das Cidades e a terrenos de engorda para faturarem, terem lucros fá-
PEC nll 601, que está para ser analisada pelo Plená- ceis, mas também pequenos espaços, contribuindo
rio da Câmara. Todas essas questões estão sendo para a verticalização das grandes cidades. Nós assis-
analisadas por especialistas. Foram mais de trinta pa- timos à presença, em São Paulo, de algumas cente-
lestrantes durante esses três dias de Conferência, nas de prédios com trinta, quarenta andares, sendo
que se encerrará com a aprovação da Carta das Ci- que apenas dois ou três são ocupados, os demais es-
dades. tão lá para efeito especulativo, pura e simplesmente.

A Conferência reuniu mais de novecentos dele- Então, a grande cidade, que é o espetáculo do
gados de todos os Estados brasileiros, presentes em mundo novo e da civilização, é também um espetáculo
Brasília para discutir o futuro das cidades brasileiras. da presença da tragédia humana.

As cidades são locais onde existe a oportunida- Mas temos possibilidades. Nosso País conta com
de, pela escala que produz, sejam as de grande por- recursos. Não se trata de país pobre, pobrezinho, coi-
te, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tadinho do Brasil. Trata-se de um país rico, poderoso,
sejam as médias e mesmo as pequenas, de proclução em condições de atender dignamente a sua popula-
cultural em novo patamar, mais elevado. As cidades ção. Basta dizerque o Fundo de Garantia do Tempo de
permitem o surgimento de valores culturais espeta- Serviço, dinheiro meu, seu e do povo trabalhador do
culares, seja nas artes plásticas, nas artes cênicas nosso País, foi contingenciado pelo Conselho Monetá-
(teatro, dança), seja no esporte ou no lazer. Os gran- rio Nacional a soldo do Fundo Monetário Internacional
des espetáculos esportivos, as grandes pistas de - dinheiro que não é receita própria da União, é receita
atletismo e as melhores quadras estão nas grandes dos trabalhadores brasileiros, vinculada à construção
cidades do nosso País. de habitações, saneamento e infra-estrutura urbana. É

As cidades que hoje acolhem 80% da popula- para lá que está indo o dinheiro. Por isso, cobramos o
ção brasileira têm a facilidade da integração e do ca- descontingenciamento desses recursos.
lor humano, produzem 90% do PIB mas sofrem tam- Os recursos do BNDES têm sido utilizados far-
bém com um drama agudo da sociedade. tamente na privatização e no socorro a empresas e

Dou apenas um dado estatístico e lamentável: empreendimentos falidos no País. Por que não di-
as cidades brasileiras, e o nosso País como um todo, recioná-Ios para a infra-estrutura urbana?
produziram uma cena trágica durante o ano de 1999; Sr. Presidente, é este o debate que estamos re-
batemos o recorde de 1998. Ano passado, foram as- alizando com mais de trinta palestrantes de todo o
sassinadas 36 mil pessoas e até outubro de 1999 já País, desde lideranças populares até intelectuais e
havíamos ultrapassado os 37 mil assassinatos. Essas pessoas ligadas ao setor.
mortes superaram todas as guerras da década; ne- Muito obrigado.
nhuma guerra matou tanta gente. Só para se ter uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Par-
idéia, em dez anos de presença norte-americana no cianello) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Vietnã, eles perderam 44 mil soldados; e foi uma Clementino Coelho, para uma Comunicação de Lide-
guerra aberta, declarada, com tiros a tocla hora. Nós, rança, pelo PPS.
em apenas um ano, assassinamos 37 mil pessoas. Ti- O SR. CLEl\IIENTINO COELHO (PPS - PE.
vemos de assistir a cenas bárbaras, como essa re- Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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hoje pela manhã vimos o Líder do Governo, o nobre
colega Deputado Arthur Virgílio, em mais uma inconti
nência verbal, que pensava estar restrita ao Chefe do
Executivo, o Sr. Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Vejo agora que ela está contaminando todo
o PSDB, pois eles aqui vêm gritar palavras de ordens
fortes, reverberar. No entanto, isso de nada adianta,
pois a sociedade começa a ver que a distância entre a
retórica e a materialização daquilo que é falado e
anunciado está cada vez maior.

Não entendemos que moral política tem o PSDB
para cobrar o enquadramento do Senador Antonio
Carlos Magalhães ou do PFL. Trata-se do partido do
Presidente, de um Governo que prometeu à socieda
de implementar o programa social democracia, visan
do ao desenvolvimento do País, sem alijar a socieda
de desse processo. Mas o que se viu implantar no
País, nos últimos seis anos, foi o projeto neoliberal do
ultrapartido de direita, o PFL.

Não adianta agora vir falar, pois o PSDB perdeu
a vez. A hegemonia do Governo hoje está nas pessoas
de Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. Não
adianta espernear e gritar. Ao PSDB só cabe um ges
to: romper com essa aliança e buscar fazer outra com
a sociedade, baseada nas origens de suas pro
messas. Ou, então, resta-lhe abandonaro barco e procurar
outros rumos.

O PSDB perdeu a legitimação daqueles que o
fundaram e haviam saído do PMDB por causa disso.
Eles não tiveram a altivez e a determinação de im
plantar aquilo que está na doutrina e nos estatutos do
partido.

Prefiro ter como adversário político o Senador
Antonio Carlos Magalhães - com relação a quem sa
bemos onde pisamos, quais instrumentos usa, o
poder de fogo que tem, que é de direita e lá está - a
adversários maleáveis e flexíveis, que, a exemplo de
um camaleão, mudam e não sabem para onde vão.
Eles elegem um Presidente, mas não têm a determi
nação e a vontade de implantar o programa vendido à
sociedade brasileira. Por meio dele o Sr. Fernando
Henrique Cardoso foi sufragado Presidente e o PSDB
despontou para ser o novo fiel da balança, com posi
ções políticas.

A composição que a sociedade clama, e o
PSDB deveria ter coragem de fazer, é com a esquer
da e, não, com a direita; com o PT, o PPS de Ciro Go
mes. Então, poderá revolucionar a sociedade brasilei
ra. Ele não pode capitular, como fez covardemente,
aos ideais da direita, dos que são governo há mais de
30 anos - e assim quiseram porque não tiveram a co
ragem de materializar o discurso.

Não me mete mais medo esse discurso forte,
essa reverberação, o ataque que o Líder do Governo
fez ao Líder do Senado. Repito: é preferível ter por
adversário Antonio Carlos Magalhães a esses que se
escondem à noite, mudam de posição e traem a
sociedade brasileira!

O único segmento nesta Casa que tem autori
dade para debater com Antonio Carlos Magalhães ou
com a direita é a esquerda, representada pelo PT,
PPS, dentre outros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Hermes Par

cianello) - Tem V. Ex! a palavra.
O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a
V. Ex!! e aos demais pares, sobretudo aos membros
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que enca
minhei à Casa projeto de lei que cria a figura da afeta
ção de patrimônio..

Se a matéria já tivesse sido aprovada, certa
mente as 42 mil famílias lesadas pela ENCOL não so
freriam o que sofrem hoje.

A figura jurídica da afetação de patrimônio bus
ca separar determinada incorporação imobiliária, de
terminado prédio do conjunto de ativos e passivos da
empresa. Portanto, com contabilidade separada e
apropriação de custos individualizada, se sobrevier a
falência da empresa, ela não contaminará ou atingirá
aquela incorporação imobiliária, afetada juridicamen
te pelo projeto que apresentamos. Trata-se de uma
mudança na Lei n2 4.591 , de 1964, a Lei das Incorpo
rações Imobiliárias.

Portanto, Sr. Presidente, por julgar importante
que a Câmara dos Deputados tome conhecimento
desse projeto de lei, venho ao plenário trazer esta im
portante informação a V. Ex!! e aos demais pares.

Muito obrigado.
OSR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 

Tem V. Ex! a palavra.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primei
ramente parabenizo V. Ex!! pela forma como está con
duzindo os trabalhos neste momento.

Quero também fazer um registro sobre impor
tante fato que ocorre na Câmara dos Deputados. Con
tamos hoje com a presença de um grande Líder do
PPS, Ciro Gomes, que está reunido com representan
tes de todos os Estados do Brasil discutindo alternati-
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vas para o nosso País. Sabemos que a Nação passa
por momento de grande dificuldade. Portanto, o Parti
do Popular Socialista está reunido hoje para debater
essa questão de âmbito nacional.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para relatar o conteúdo de dois requeri
mentos que foram apresentados pelo Vereador Val
demir Garcia Rodrigues, do Município de Ariquemes,
em meu Estado, Rondônia.

No primeiro requerimento, o Vereador Valdemir
Garcia pede que o Plenário da Câmara Municipal de
Ariquemes oficie, em regime de urgência, ao Gover
nador de Rondônia, José Bianco, para que este orde
ne ao DER/RO - Departamento de Estradas de Ro
dagem do Estado de Rondônia a imediata recupera
ção da ponte sobre o rio Tabapuã, Travessão B-40, da
BR-421, em Ariquemes.

De acordo com o Vereador, a recuperação da
ponte sobre o rio Tabapuã busca atender às reclama
ções de produtores rurais, que normalmente utilizam
a ponte.

Aliás, essa reivindicação foi feita pelo Vereador
por meio de ofício encaminhado ao Diretor-Geral do
DER/RO, Renato Antônio lima.

O Diretor, por sua vez, informou, em novembro,
que a recuperação da ponte havia sido incluída no
Plano de Conservação que seria implantado pelo ór
gão ainda este ano. No entanto, já estamos no final de
1999 e até agora o DER/RO não iniciou a obra.

Agora, em plena temporada de chuva na região,
certamente a ponte sobre o rio Tabapuã, em Arique
mes, será interditada, o que impedirá o acesso dos
moradores da BR-421 (Monte Negro, Campo Novo e
Buritis) ao Município de Alto Paraíso. Os moradores
serão obrigados a utilizar um desvio, o que aumenta a
viagem em quase 14 quilômetros.

Outro requerimento apresentado pelo Vereador
Valdemir Garcia Rodrigues à Câmara Municipal de
Ariquemes, em novembro, solicita o envio de outro
ofício, em regime de urgência, ao Governador de
Rondônia, José Bianco, para que este determine ao
DER/RO a recuperação do asfalto no quilômetro 20
da BR-421, em Ariquemes.

O objetivo é dar aos motoristas e caminhoneiros
maior segurança e conforto no trajeto pela BR-421,
particularmente nos trechos considerados mais críti
cos, que se encontram bastante deteriorados devido
às chuvas e à má qualidade daquela rodovia.

As duas providências são fundamentais para a
economia de Ariquemes, que se ressente da má con
servação de suas vias de trânsito e de escoamento
da produção.

Endosso ambos os requerimentos. Ariquemes
aguarda, com ansiedade, o início das obras pelo
Governo do Estado no sentido de proporcionar as ben
feitorias que o Município tanto merece.

Sr. Presidente, peço a V. Ex! que autorize a di
vulgação deste discurso no programa A Voz do Brasil
e no Jornal da Câmara.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado José Antonio,
para uma Comunicação de liderança, pelo Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr!! e Srs. Deputados, a exemplo do que disseram ou
tros Deputados, venho a esta tribuna, em nome da li
derança do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, manifes
tar nosso repúdio e lamentar os fatos ocorridos ontem
em Brasília.

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do
Batalhão de Operações Especiais, comandado dire
tamente pelo Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal, o Dr. Paulo Castelo Branco, e com
autorização expressa do Governador Joaquim Roriz,
reprimiu com inexcedível violência manifestação pa
cífica de funcionários da Novacap em função de um
pleito que tinham feito há meses sobre alteração dos
seus salários. Tal fato contou com a presença de ou
tras autoridades, incluindo o Deputado Federal e Se
cretário de Obras, Sr. Tadeu Filippelli.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governo Joa
quim Roriz tem sido realmente lastimável para o Distrito
Federal, que havia tido avanço significativo no Governo
anterior, principalmente em relação à dignidade de vida
não só das pessoas de maior poder aquisitivo, mas tam
bém daquelas muitas vezes trazidas ao entorno e às sa
télites por promessas fáceis não cumpridas. Essas pes
soas passaram a ter dignidade em um Governo que
buscou fazer da população a destinatária das suas
obras, dos seus serviços e da sua conduta.

Este Governo que a imprensa classificou de po
bre de espírito quando acabou com o Programa Bol
sa-Escola, que quis proibir as manifestações públi
cas, garantidas pela Constituição Federal - o Supre
mo Tribunal Federal, em boa hora, reagiu, cassando a
decisão que proibia as manifestações, que tem o
slogan Tolerância Zero e que não tem mesmo tole
rância não agiu, como disse a nota oficial do Secretá
rio de Segurança, com serenidade e obedecendo à lei
e aos preceitos democráticos.

No momento em que foi dada a ordem de invadir
o local, de liberar o portão, como registrou a impren-
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sa, os servidores estavam sentados, numa verdadei
ra resistência pacífica, ou resistência passiva, que fi
cou famosa na atuação magnífica de Gandhi contra o
dominador inglês. Não havia motivo algum para rea
ção e principalmente para uma reação como esta que
deixou uma pessoa morta, duas cegas e 33 feridas.
Realmente, isso é inominável!

Por isso, em nome da Liderança do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB, queremos manifestar nosso
repúdio a essa atuação da Polícia Militar do Distrito
Federal.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) 
Encerro a sessão convocando outra para a próxima
segunda-feira, dia 6, às 14h.

PRORROGAÇÃO DE SESSÃO

HOMENAGEM AOS 15 ANOS

DO JORNAL DO DIAP.

Autor: Deputado Paulo Paim.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS
1.1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO 177/89)

N° 90/99 (PODER EXECUTIVO) - Altera os arts. 88 e
121 da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio
de 1993, que dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-99
Prazo de tramitação na Câr:nara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 16-03-00

1.2 PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:
(art. 216, § 1°)

N° 57/99 (INALDO LEITÃO) - Altera a redação do art.
39 e acrescenta o Título XI ao Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-99

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art.132, § 2°)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N0 202-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM da Ilha Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Barra
dos Coqueiros, Estado de Sergipe.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 4.567/94 (PAULO PAIM) - Impõe ao empregador o
adiamento das despesas do empregado com
médico anestesista.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 287/95 (AUGUSTO VIVEIROS) - Veda a cobrança
de taxa de inscrição em vestibular, nas
universidades federais.

(Apensados: PL. nO 3.128/97, PL. nO 3.791/97, PL. nO
4.050/98, PL. nO 4.650/98 e PL. nO 353/99).
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 2.728/97 (ALDIR CABRAL) - Modifica a Lei nO 781,
de 17 de agosto de 1949, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n!l 5.110, de 22 de
setembro de 1966, que institui o Dia Nacional
de Ação de Graças e dá outras providências.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 4.444198 (LAURA CARNEIRO) - Dispõe sobre o
licenciamento de obras de construção de
unidades multifamiliares ou comerciais.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99
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N° 600/99 (GERSON GABRIELLI) - Dispõe sobre
financiamentos concedidos pelas empresas
mercantis com recursos próprios.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 2.451/96 (SERAFIM VENZON) - Dispõe sobre
reservas de vagas para agricultores ou filhos
destes nas escolas de ensino médio e superior.

DECURSO:1 B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 4.325/98 (VIC PIRES FRANCO) - Dispõe sobre a
prestação de serviço gratuito à comunidade
carente, por parte do profissional que estudou
gratuitamente em curso ou faculdade mantido
pela união ou Estado, ou mesmo com bolsas
de estudos doadas pelo Poder Público. (E seu
apensado PL. nO 1.671/99)

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 4.776/98 (MILTON TEMER) - Altera o parágrafo
único do art. 19 da Lei nO 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.

DECURSO: 13 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 53199 (PROFESSOR LUIZINHO) - Estabelece o
número máximo de alunos por classe na
educação básica. (E seus apensados Pl. nOs:
640/99,731/99 e 1.521/99).

DECURSO: 13 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 415199 (ALCEU COLLARES) - Altera a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação.

DECURSO: 13 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 528/99 (ÊNIO BACCI) - Dispõe sobre a inserção
nas faturas de energia elétrica, água e telefone,
dispositivo que faculte ao usuário a doação de
quantia determinada em dinheiro, para clubes
de futebol, hospitais públicos e privados e
organizações não governamentais - ONGs,
sem fins lucrativos e dá outras providências.

DECURSO: 13 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 655199 (SERAFIM VENZON) - Obriga as emissoras
de televisão a dublar filmes estrangeiros, nos
percentuais que estabelece.

DECURSO:1 B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 701/99 (ÊNIO BACCI) - Dá acesso à Carteira
Nacional de Habilitação, categorias "O" e "E",

aos motoristas que não tenham cometIdo
infrações gravissimas, ou reincidido em
infrações graves.

DECURSO:1 B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 961/99 (CHICO DA PRINCESA) - Dispõe sobre a
realização de sorteios de prognósticos pela
Caixa Econômica Federal.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.273199 (FLÁVIO DERZI) - Proíbe o emprego de
telhas e chapas de cimento-amianto em obras
financiadas com recursos públicos federais.

DECURSO: 13 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art. 132, § 2°)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE El0U
INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI:

N° 4.819/98 (SR. NEUTO DE COUTO) - Fixa preço de
emolumentos relativos a atos praticados pelos
serviços notariais e de registro, em
atendimento ao disposto no art. 236, § 2° da
Constituição Federal.

DECURSO: 43 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA El0U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 437195 (FERNANDO FERRO) - Modifica a Lei n°
7.827, de 27 de setembro de 1989, que
"regulamenta o artigo 159, inciso (, alínea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de financiamento
do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá
outras providências.

(Apensado: PL. nO 1.518/96).
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99
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3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
(Art. 164, § 1°)
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OWIDA A CCJR (art. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164. § 2°)

PROJETOS DE LEI:

N° 1.842/99 (SENADO FEDERAL) - Denomina
"Aeroporto Internacional de Guarulhos 
Ulysses Guimarães" o aeroporto internacional
de São Paulo no Município de Guarulhos.
Estado de São Paulo.

(Apensados: PL. nO 1.362199 e PL. 1.380199).
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 1.843/99 (SENADO FEDERAL) - Denomina
"Aeroporto Campo dos Palmares - Zumbi e
Dandara" o Aeroporto Campo dos Palmares,
em Maceió, Estado de A1~goas.

(Apensado: PL. nO 1.206199).
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 710/99 (Dr. HÉLIO) - Altera a redação do artigo 61
da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997.
que institui o Código de Trãnsito Brasileiro. (E
seus apensados PL. nO s: 1.047199 e
1.930/99).

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.825/99 (Dr. ROSINHA) - Assegura aos
portadores de deficiência física, visual. auditiva
ou mental. que estiverem sendo submetidos a '
processo de reabilitação, o transporte gratuito
em linhas de ônibus.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.926/99 (ALBERTO MOURÃO) _ Institui o dia do
radialista.

DECURSO: 18 SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 10-12-99

PROJETO DE RESOLUçAo:

N° 50/99 (JAIME MARTINS) - Cria Grupo Parlamentar
Brasil-India.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

4. SUJEITO A DEVOLUçAo AO AUTOR
(Art. 137, § 10)

PRAZO PÀRAAPRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 137, § 2°)

PROJETOS DE LEI:

NO 1.823199 (EDUARDO JORGE) - Estabelece o teto
de remuneração e subsídio para fins do art.
37. XI, da Constituição Federal.

DECURSO: 4a S~SSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 1.829199 (FLÁVIO DERZI E MÁRCIO BmAR) _
Cria reserva do Fundo de Participação dos
Municípios. destinada aos Municípios que
abrigam em seus territórios unidades de
conservação da natureza ou terras indígenas.

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 1.851199 (JANDIRA FEGHALI) - Altera a redação
da Lei nO 7.446, de 20 de dezembro de 1985.
que "fixa os valores de retribuição do Grupo
Arquivo, do Serviço Civil do Poder Executivo, e
dá outras providências.

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99

N° 1.992199 (BABÁ) - Dá nova redação ao § 2° do art.
5°, da Lei nO 8.112191. que "dispõe sobre a
reserva de vaga para portadores de deficiência"
e acrescenta os parágrafos 3° e 4°.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.998/99 (PEDRO FERNANDES) - Cria o Fundo
Nacional de Saneamento - FUNASAN.
destinado a dar suporte financeiro à Politica
Nacional de Saneamento, e dá outras
providências.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 75/99 (POMPEO DE MATTOS) - Altera a Lei
Complementar nO 9.717, de 27 de novembro de
1998, modificando regras para constituição e
funcionamento dos regimes de previdência dos
servidores municipais.

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-99
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..~o"DE DE-PUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
• Dezembro de 1999 •

06 2a·feira 15:00 Geraldo Simões
15:25 Ricardo Barros
15:50 Ronaldo Cezar Coelho
16:15 Inácio Arruda
16:40 Geovan Freitas
17:05 Gerson Peres
17:30 Fernando Marroni
17:55 Sérgio Miranda
18:20 Marcos Rolim

07 3a·feira 15:00 Dr. Heleno
15:25 Feu Rosa

OS 4a·feira 15:00 Luiz Sérgio
15:25 Silvio Torres

10 aa·feira 10:00 Lamartine Posella
10:25 Euler Morais
10:50 Ronaldo Vasconcellos

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
<#

POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSIÇÓES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÓES)

Decurso:4-sessão
Última Sessão: 07112199

Substitutivo (art.119,1I e § 10)

11 :15 Gilmar Machado
11 :40 Eliseu Moura
12:05 Antonio Feijão
12:30 Airton Cascavel
12:55 Luiz 8ittencourt
13:20 Sampaio Dória

13 2a·feira 15!00 Clementino Coelho
15:25 José Genoíno
15:50 Manoel Castro
16:15 Antônio do Valle
16:40 Nicias Ribeiro
17:05 Antonio Carlos Biscaia
17:30 Pinheiro Landim
17:55 José Carlos Vieira
18:20 Xico Graziano

14 3a·feira 15:00 Juquinha
15:25 João Grandão

15 4a·feira 15:00 Agnaldo Muniz
15:25 João Mendes

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÓES)

Decurso: 1- Sessão
Última Sessão: 10112/99

Substitutivo (art. 119, 11& § 10)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISsAo
COMISsAo

PROJETO DE LEI NR 794/95 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "dá nova redação ao artigo 111 do Decreto nR 73.684,
de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Floresta Nacional
do Tapajós, e dá outras providências'". (Apensado: PL
0 11 939195)
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI NR 4.366/98 - do Sr. Hermes
Parcianello • que "acrescenta o parágrafo 2ll ao art. 311
da Lei nll 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabeIecencIo remuneração às emissoras de
radiodifusão sonora que retransmitem o programa oficial
dos Poderes da República"
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso:2a Sessão
Última Sessão: 09112199

PROJETO DE LEI NI! 1.952/99 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "dispõe sobre os incentivos fiscais para
investimentos em projetos de. pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de empresas prestadoras.
de serviço de telecomunicações no Brasil".
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 07/12199)

Substitutivos (art. 119, 11 e.§ 1°)

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI NII 588·Al1995 - da Sra. Rita Camata
- que "altera dispositivos da Lei nll 7.644, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a atividade de
mãe social", adequando-a a Lei n1l 8.069, de 13 de junho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOSO.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I)

Decurso: 1· Sessão
Últimas~ão:1W1~9

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N!l 4.41011998 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a proibição de cobrança
compulsória de parcela extraordinária. a trtulo de gorjeta
ou semelhante, nos serviços prestados em hotéis,
restaurantes, bares ou similares."
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1D
)

Decurso: 28 Sessão
Última sessão: 09112199
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 1.813/96· do Sr. Agnelo Queiroz·
que "altera a redação do artigo 63. "capur, e parágrafo
111 da Lei nll 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
"dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a ela pertinentes".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

Projetos de Lei (art. 119, I)

DeculSo:3-Sessão
Últimasessão:OW1~9

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI NII 1.461/1996 - do Poder Executivo
- que - "denomina "Rodovia Governador Antônio Mariz"
o trecho federal da BR-230, entre as cidades de
Cajazeiras e João Pessoa. no Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado: INALDO LEITÃO

DeculSo: 48 Sessão
Última sessão: 07112199

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI NII 35811999 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera o foro competente para ações por emissão
de cheques sem fundo, e dá outras providências-.
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI NII 360/1999 - do Sr. Enio Bacci 
que "fixa início da contagem de prazo pela imprensa a
partir do 511 dia da publicação e dá outras providências-.
(Apensado PL N!l48411999)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI Nll6.129/1990 - do Senado Federal 
que "estabelece diretrizes para uma PoIitica Nacional
de Habitação Rural e dá outras providêncilur.
RELATOR: Deputado AOLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N!l2.689/1996· do Poder Executivo
- que "altera as Leis n~ 8.437, de 30 de junho 1992, e
5.869, de 11 de janeiro de 1973, e dá outras
providências." .
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
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B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N2 64811999 - da Sra. Rita Camata·
que 'dispõe sobre os municípios desmembrados que
integram a área de atuação da SUDENE".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N2 442-A/1999· .do Sr. Euler Morais
• que 'insere artigo no Capítulo XIX - dos Crimes de
Trânsito da Lei n2 9.503197, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N2 6.00411990 - do Senado Federal
que 'Toma obrigatória a publicação de despesas com
publicidade realizadas pela União Federal".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 1.955-B/1991 - do Senado
Federal - que "dispõe, com fundamento no inciso VIII do
art. 23 da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade
de órgãos e entidades da administração pública federal
realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimento - CNA e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 2.546-BI1992 - do Senado
Federal - que 'altera a redação do §.22do art. 52 da Lei
n2 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo
Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 3.155-811992 - do Poder
Executivo· que 'dispõe sobre título de crédito rural e dá
outras providências'. (APENSADO O PL N2 2.911/92)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 2.408·A/1996 - do Sr. Vic Pires
Franco - que 'dispõe sobre a inclusão da matéria
Informática nos currículos dos estabelecimentos de
ensino de 12 e 22 graus". (Apensado o PL N2
2.792/1997)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE lEI N2 2.53411996 - do Sr. Serafim
Venzon • que 'faculta às gestantes o acesso a ônibus,
cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou
roleta, quando assim o exigir".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

Decurso: 5- Sessão
Úlfimasessão:OW1~9

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N2 7911999 - do Sr. Enio Bacoi - que
"modifica o art. 12 e o § 12 do art. 22 da Lei n29.504, de
30 de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 5- Sessão
Última Sessão: 6/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, elc art. 166)

PROJETO DE LEI N2 2.250-A/96 - do Sr. Femando
Ferro - que "dispõe sobre a exigência de responsável
técnico nos estabelecimentos de comercialização e
depósitos de produtos agrotóxicos, seus componentes e
afins·.
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 520-A/99 - do Sr. Silas Brasileiro
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das companhias
aéreas nacionais efetuarem a marcação antecipada do
número dos assentos dos passageiros no embarque nos
aeroportos·.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N2 722-A/99 - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
papel reciclado por parte dos órgãos públicos federais".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO

PROJETO DE LEI N2 1.436199 - do Sr. Edison Andrino
- que Kdispõe sobre a manutenção de elevadores em
edifícios públicos ou de uso coletivo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO BAlTAZAA

PROJETO DE LEI N2 1.614/99 - do Sr. Wagner
salustiano - que Kdispõe sobre a liquidação de sinistros,
pela Sociedade 8eguradora, referente a danos e avarias
sofridos por veículo segurado'.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

PROJETO DE LEI N2 1.664199 - do Sr. Enio Bacci 
que Kproíbe a pesca com rede em todo o território
nacional, durante o período de três anos, para
pescadores amadores, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
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PROJETO DE LEI NlI 1.694/99 - Da Sra. Luiza Erundina
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio em
Método Braille nos restaurantes, bares e lanchonetes".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 1.746/99 - Do Sr. Bispo
Rodrigues - que "obriga o revendedor de veículos
novos ou usados a informar o consumidor do valor das
taxas e impostos cobrados pelos órgãos públicos para
que o mesmo circule livremente;-· e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO

PROJETO DE LEI NB 1.769/99 - Do Sr. Airton Cascavel
- que "dispõe sobre o contrato de parceria agrícola
indígena e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI NlI 1.809/99 - Do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a segurança nas
transações bancárias efetuadas por meios eletrônicos, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

PROJETO DE LEI N2 1.884/99 - Dos Srs. Euler Morais
e Aávio Derzi - que "regula a pesca amadora".
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

PROJETO DE LEI Nll 1.898199 - Do Sr. Luiz Bittencourt
- que "assegura informação prévia sobre chances de
premiação em sorteio·.
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (7/12199)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

Substitutivo (art. 119, lIe § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 1.437/99 - do Sr. Luiz Sérgio - que
"toma obrigatório que as empresas estrangeiras que
exerçam atividades ligadas à indústria petrolífera no
Brasil encomendem um mínimo de cinqüenta por cento
dos bens e serviços que utilizem ao mercado nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DecuTSo:1·sessão
Úlffmasessão:10~~9

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N!! 1.857/99 - do Senado Federal
(PLS 269/99) • que "estabelece normas para a
destinação final de garrafas e outras embalagens
plásticas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

DeCUTSo:S·sessão
Última sessão: 611~9

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N.ll 813-Al99 - da Sra. Elcione
Barbalho - que "determina a adição de fécula de
mandioca à farinha de trigo pura e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N.ll 1.285/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta parágrafo ao art. 4ll da Lei nll 7.357, de
02 de setembro de 1985, estabelecendo a
obrigatoriedade de pagamento pelos bancos, de cheque
com valor igualou inferior ao limite de emissão ao
portador". _
RELATOR: Deputado JOAO PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI Nll 1.29S-A199 - do Sr. Max
Rosenmann - que "altera dispositivos das Leis nll

7.102/83 e 9.017/95, versando sobre fiscalização e
autorização para funcionamento dos serviços orgânicos
de segurança".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI Nll 1.633199 - da Sra. Laura Cameiro
- que "dispõe sobre a responsabilidade dos fabricantes
e importadores de pilhas e baterias pelo recolhimento e
aproveitamento desses produtos após o uso pelo
consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO GUERRA

PROJETO DE LEI N.ll1.663199 - do Sr. êlio Bacci - que
"proíbe a fabricação, comercialização e utilização, em
todo o território nacional, de redes de pesca com malha
inferior a 05 e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N.2 1.670/99 - do Sr. Carlito Merss
que "proíbe a utilização do jateamento de areia a seco,
determina prazo para mudança tecnológica nas_
empresas que utilizam este procedimento e dá outras
providências". -
RELATOR: Deputado CLEMENTlNO COELHO
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PROJETO DE LEI N2 1.684199 - do Sr. Júlio Redecker
- que "dispõe sobre dados a serem impressos nos
talonários de cheques".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N2 1.685/99 - do Sr. Max Rosenmann
• que "dispõe sobre o adiamento da satisfação das
obrigações tributárias devidas pelas empresas
fabricantes de veículos automotores".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACH.A:DO

PROJETO DE LEI N.2 1.724/99 - do Sr. Ricardo Izar 
que "toma obrigatório o recolhimento e destinação
adequada, pelos fabricantes ou importadores, de
lâmpadas inservíveis de vapor de mercúrio, vapor de
sódio e de luz mista, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO JACOB

PROJETO DE LEI N.2 ·1.725199 • do Sr. Augusto Nardes
• que "dispõe sobre a redução de débitos de
microempresas e empresas de pequeno porte, oriundos
de operações de crédito no âmbito do sistema financeiro
público".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE lEI N2 1.756/99 • do Sr. Bispo Rodrigues
- que "obriga a impressão nas embalagens de plástico
do nome ou sigla do plástico do qual são
confeccionadas".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N.2 1.801199 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dispõe sobre o Saneamento
Financeiro de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Inadimplentes - Programa SANEAR, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nll 1.812/99 - do Sr. Roberto Pessoa
- que "dispõe sobre a proibição para adoção do horário
de verão".
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI N.2 1.874/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "dá nova redação ao inciso V do art.
9ll da Lei n.2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, para
incluir as pequenas con'1rutoras que especifica como
beneficiárias do SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARUTO MERSS

PROJETO DE LEI N.ll 1.899199 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "altera a Lei n.2 7.827, de 27 de setembro de
1989, para dispor sobre a aplicação dos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro
Oeste".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N" 1.917199 - do Senado Federal
(PLS 247199) - que "dispõe sobre advertência nas
embalagens de baterias e pilhas eletroquímicas".
RELATOR: Deputado SÉRGIO GUERRA

PROJETO DE LEI N.!? 1.922199 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "inClui a invenção de medicamento para
prevenção e tratamento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDAlAIDS e de seu
processo de obtenção como matérias não patentáveis".
RELATOR: Deputado CELSO JACOB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DEAMANHÃ (DIA 07/12199)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 1.887/99 - do Sr. Edison Andrino e
Outros - que "possibilita o exame toxicológico em
alunos",
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVI S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1-sessão
Última Sessão: 10/12199

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N2 114-A199 • do Sr. Pedro Celso
que "dispõe sobre o estágio profissionalizante para os
participantes de cursos de capacitação e de
requalificação pofissional financiados com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N2 809.A199 - da Sra. Maria do
Carmo lara - que "dispõe sobre a descentralização dos
recursos destinados a programas de atendimento aos
desnutridos e às Qestantes em risco nutricional e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
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PROJETO DE LEI N2 890/99 - do Sr, Bispo Wanderval 
que "altera a redação do art. 12 da Lei n2 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991, e dá outras providências "
RELATOR: Deputado NILO COELHO

PROJETO DE LEI N2 1.109-A/99 - do Sr. Carlos Cury 
que "destina dez por cento da arrecadação das loterias
às ações de segurança pública dos Estados e do Distrito
Federal",
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N2 1.270-A/99 - da Sra. Maria de
Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação dos
bens e direitos que integravam o acervo da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

B - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N2 1.259-B/95 • do Sr. Pedro Novais
- que "dispõe sobre a reciclagem de pneus inservíveis e
dá outras providências". -
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N2 4.434-A/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera dispositivos da Lei n29.317, de 1996,
que institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES". (Apensados:
PL's n2s 4.846198, 12199, 661/99, 381199, 580199,
1.425/99, 1.668199 E 1.732/99)
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

PROJETO DE LEI N2 4,507-A/98 - do Sr. Paulo Paim
que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n28.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências, para
permitir o saque do saldo da conta vinculada para fins
de aquisição de terreno para construção da casa
própria",
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N2 252-A/99 • do Sr. Rubens Bueno
• que "dispõe sobre a destinação de recursos
arrecadados mediante cobrança de ingressos nos
Parques Nacionais e dá outras
providências".(Apensado: PL nll 690199)
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N!l1.129-A/99 • do Sr. Feu Rosa
que "dispõe sobre a diwlgação obrigatória de dados
relatiVos a pessoas desaparecidas nos meios de
comunicação".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

PROJETO DE LEI N!l1.95OI99 - do Sr. Coriolano Sales
- que "dispõe sobre as obrigações de pequeno valor
para fins de pagamento de precatório ".
RELATOR: Deputado JOSE RONALDO

Substitutivo (art. 119,118110)

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo.

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N2 SO-A/95 - da Sra. Rita Camata 
que "altera a Lei n27.102, de 20 de junho de 1983, que
dispõe sobre a segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

Decurso:2- sessão
Último sessão: 09/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A -. Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N2 2.nO-A/97 - do Tribunal de
Contas da União - que "dispõe sobre a criação de
cargos efetivos e de funções comissionadas na
Secretaria do Tribunal de Contas da União. e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

B - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N2 967-A/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti e outros - que "dispõe sobre a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Fiscalização da
Corretagem de Seguros Privados, Capitalização,
Previdência Privada e Resseguro".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N2 1.017-A/99 • da Sra. Luci
Choinacki e outros - que "determina a imposição
provisória de tetos tarifários sobre as importações
agropecuárias e dá outras providências" .
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N2 1.053-A/99 - do Sr. Carlos Cury 
que "dispõe sobre a concessão de benefício às famílias
assentadas pelo programa de reforma agrária e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

Decurso:" sessão
Úmmosessão:0~1~9

Projetos d. Lei (art.119, I, do RI)

A - Da AnáU.. da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N!l2.891-AI97 • do Sr. Pedro WUson
- que "altera a Lei nIl 9.425, de 24 de dezembro de 1996,
que dispõe sobre a concessão de pensão especiaJ às
vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado
deGolú".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
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PROJETO DE LEI Nl! 254-A/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "altera dispositivo da Lei nl! 8.913, de 12 de julho
de 1994, que dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

B - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI Nl! 1.509-B/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre o Plano Plurianual para
a triticultura Nacional". (Apensado: PL nl! 2.739/97)
RELATOR: Deputado EVILÁSIO FARIAS

PROJETO DE LEI Nl! 3.062-A/97 - do Sr. Valdir Colatto
- que "altera a redação do inciso VIII, art. 3D, da Lei nl!
8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar limite de
isenção de contribuição para a Seguridade Social, no
caso de construção residencial unifamiliar destinada a
uso próprio". (Apensado: PL nl! 3.327/97)
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

PROJETO DE LEI Nl! 3.321-A/97 - do Sr. Basílio Villani
- que "dispõe sobre imóveis para locação social,
estabelece normas de procedimento e dá outras
providências". (Apensados: PL nl!s 3.702197 e 4.674/98)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI Nl! 3.972197 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "modifica o inciso 11I do art. 5l! da Lei nl! 7.827, de 27
de setembro de 1989".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI Nl! 351-A/99 - do Sr. Valdeci Paiva
que "proíbe a aplicação de multas por atraso no
pagamento de quaisquer prestações".
RELATOR: Deputado RICARDO BERZoíNI

PROJETO DE LEI Nl! 1.190-A/99 - do Sr. Eber Silva 
que "destina recursos do Seguro Obrigatório aos Corpos
de Bombeiros Militares Estaduais e do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI Nl! 1.737199 - do Senado Federal 
(PLS 440199) - que "dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Regionais da Profissão de Técnico
Agrícola e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI Nl! 1.870/99 - do Sr. Marcos RoIim 
que "torna obrigatória a inserção de cláusula protetora
de direitos humanos em contratos de financiamentos
concedidos por instituições oficiais·.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI Nl! 1.948/99 - do Sr. Wilson Santos •
que "dispõe sobre proibição a incentivo fiscal".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeCUTSo:SaSessão
Última Sessão: 6/12/99

Substitutivo (art. 119, 11, e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI Nl! 122199 - do Sr. Geraldo Magela
que "dispõe sobre a instituição de gratificação de risco
de vida para os policiais-militares e bombeiros-militares
do Distrito Federal, e dá outras providências.
(Apensados: PLs 165/99,191/99, 1.029199, 1.810/99)
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ~ Sessão
Última Sessão: 08112/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 3064192 - do Poder Executivo
(MSC nl! 263/92) - que "dispõe sobre a distribuição
gratuita de prêmios a Utulo de propaganda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI Nl! 3312-A/92 - do Sr. José Unhares
que "estabelece formas de prestação de serviços em
hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde em
geral·.
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN

PROJETO DE LEI Nl! 4344-A198 - do Senado Federal
(PLS nl! 146J97) - que "dispõe sobre a coleta e
disposição final de baterias usadas de telefones
celulares, e dá outras" providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI
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PROJETO DE LEI Ni 4857-A/98 - do Senado Federal
(PLS nR131196) - que "dispõe sobre a Língua Brasileira
de Sinais e dá-outras-providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI NR 104-A/99 - da Sr'. Maria Elvira 
que Altera a Lei nR8.899, de 29 de junho de 1994, que
"concede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual"•
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI Ni 1645/99 - do Sr. Pedro Femandes
- que "acrescenta os arts. 59-A e 59·B à Lei nll 9.394, de
20 de dezembro de 1996, para incluir, no conteúdo
programático dos cursos formadores de profissionais
docentes, as disciplinas noções da linguagem braile e
noções da linguagem dos surdos e mudos, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI NR 1681199 - da Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "regula o exercício da Profissão de Técnico em
Imobilização Ortopédica e dá outras providências"•
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI Ni 1713199 - do Dr. Wilson santos 
que "dispõe sobre a realização do Exame de
Pareamento Cromossômico • DNA, na rede hospitalar
vinculada ao SUS".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.

PROJETO DE LEI NR 1720199 - do Sr. Ricardo Izar·
que "proíbe o transporte e o acondicionamento de
alimentos em embalagens confeccionadas com material
plástico reciclado e dá outras providências.
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo

PROJETO DE LEI NR 1730/99 - do Sr. Josué Bengtson
- que "modifica o art. 1R da Lei nll 9608, de 18 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço
voluntário".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS

PROJETO DE LEI NR 1744199 - do Sr. Silas C4mara 
que 'cria a obrigação de instalação de gerador de
energia em hospitais do SUS".
REALATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI NSl1745199· do Sr. Paulo de Almeida
- que "estende os benefícios da Lei nll 8.529, de 14 de
dezembro de 1992, aos empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, origináriol do
ex-Departamento dos Correios e Telégrafos· DCT e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NR 1782199 - do Sr. Inoc6ncio
Oliveira • que "permite o parcelamento de débitos da
Contribuição para o Financiamento da SeguricJade
Social - COFINS".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PROJETO DE LEI NR 1784199 • do Sr. Enio Bacci· que
"dispõe sobre o direito de inden!zaçio moral e material
contra deciaio de perltoe médicoe da Previd6ncia SociaJ
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI N!l1791199 - do Sr. Eduardo Barbosa
- que "institui o Dia Nacional dos Surdos".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI NR 1799199 - do Sr. Milton Monti 
que "altera a redação do art. 30, inciso I, alínea "b" da
Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o
prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias
de responsabilidade das empresas"..
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI NR 1839199 - do Sr. Marcos de Jesus
- que "dispõe sobre a utilização da infra-estrutura da
Merenda Escolar das escolas públicas para atendimento
de programas de alimentação da mãe gestante
desnutrida".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI Nl! 1863199 - do Dr. Hélio - que
"acrescenta § 1R ao art. 8Rda Lei nR 9.434, de 4 de
fevere.iro de 1997, para dispor sobre o custeio das
despesas funerárias do doador em potencial de órgãos
para transplante".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI NR 1936/99 • do Senado Federal
(PLS nl! 235199) • que "institui o Dia Nacional de
Prevenção e Combate à Hipertenção Arterial e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI NR 1941199· do Sr. Luiz Bittencourt
que "obriga o SUS a realizar a cirurgia de gastrectomia
parcial, no tratamento da obesidade mórbida"
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI Nl! 343-A/99 • elo Sr. Chico da
Princesa - que "institui a Semana de Prevenção do
Aborto e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAlI

PROJETO DE LEI NR 565-A/99 • da Sr'. Maria Lúcia 
que 'cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI NR 589-A/99 - do Sr. Agnelo Queiroz
- que "dispõe sobre a gratuidade do transporte aéreo de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI Ni 591·A199 - elo Sr. Paulo Uma 
que Modifica a Lei nR4.117, de 27 de agosto de 1962,
que "institui o Código Brasileiro de Telecomunicações",
determinando a veiculação de mensagem alusiva à
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI ~ 789·A/99 - do Sr. Marcos de
Jesus· que
"dispõe sobre medidas emergenciais de combate à
prostituição intanto-juvenil.".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO,

PUBLICO

A VI S O S

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

4.487198, 4.499198, 4.520/98, 4.589198, 4.657198,
4.683/98,4.794198,172199,229199 e 430199).
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

Substitutivo (art. 119, 11 e § 10)

A PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 697/99 • do Sr. Ênio Bacci - que
"altera condições para concessão da Carteira Nacional
de Habilitação definitiva" (apensado ao PL nll 419199).
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

A PROPOS/çAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 2.783/97 • do Sr. José de Abreu·
que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Terapeuta HoIístico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N21.515199· do Sr. Bispo Rodrigues
- que "altera art. 130 da Lei n29.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado JOSE BORBA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE,
INQUERITO

,
CPI - NARCOTRAFICO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1"615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Projeto de Lei (art. 119, I, fi 1°)

Decurso: 5- Sessão
Último Dia: 10.12.99

DE Prazo p1011Ogado por decisão do Presidente da Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE LEI N2 1.615-A, DE 1999 - do Poder
Executivo • que "dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes. reestrutura o setor
Federal de Transporte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS/çAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

Decurso: 3· sessão
Última sessão: 08112199

COMISSÃO DE VIAÇÃO·E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso:4-Sessão
ÚfflmaSessão:OY1~9

Decurso:~ sessão
Última sessão: 09112199

Projeto de Lei (art. 119, I, do RICO)

Local: Estado do Rio de Janeiro
Horário:Bh
Diligência para apurar denúncias sobre o narcotráfico

PROJETO DE LEI N2 3.210-A/97 - do Senado Federal
(PLS nll 242/95) - que "dispõe sobre a proibição de
fumar em aeronaves comerciais brasileiras, em todo o
tenitório nacional" (apensados os PLs. ~. 4.192198,

NOTA
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CONGRESSO NACIONAL

Dezembro de 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!! 170, DE 1999(*)

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade, Cooperação e
Comércio sobre Facilitação de Atividades Empresariais, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Mon
tevidéu, em 6 de maio de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio

sobre Facilitação de Atividades Empresariais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 6 de maio de 1997.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*) o texto do protocolo acima citado está publicado no DSF d e 3-3-98 esslpds 98020

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir Parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n!! 175-A, de 1995, que
"Altera o capítulo do Sistema Tributário Nacional"
(Reforma Tributária) e apensadas.

Ata da 42! Reunião (Ordinária), realizada em
17 de novembro de 1999.

Aos dezessete dias do mês de novembro de mil
novecentos e noventa e nove, às quatorze horas e
trinta e cinco minutos, na sala n!! 4, do anexo" da Câ
mara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado
Germano Rigotto, reuniu-se, ordinariamente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 175-A, de
1995, que "Altera o capítulo do Sistema Tributário Na
cional" e apensadas (Reforma Tributária). A Lista de
presença registrou o comparecimento dos Senhores
Deputados Alberto Mourão, Aloizio Mercadante,
Antônio do Valle, Antonio Kandir, Antonio Palocci,
Armando Monteiro, Celso Jacob, Eduardo Campos,
Eduardo Paes, Eliseu Resende, Fétter Júnior, Ger
mano Rigotto, Jorge Khoury, José Militão, Lúcia Vâ-

nia, Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Hauly, Luiz Salo
mão, Mareio Fortes, Marcos Cintra, Milton Temer,
Moreira Ferreira, Mussa Demes, Nilo Coelho, Pedro
Fernandes, Ricardo Berzoini, Ricardo Ferraço, Ro
mel Anizio, Sampaio Dória e Walfrido Mares Guia,
titulares; Antonio Cambraia, Betinho Rosado,
Deusdeth Pantoja, Henrique Fontana, Manoel Salvia
no, Pauderney Avelino, Philemon Rodrigues e Silvio
Torres, suplentes; Zaire Rezende e Edinho Araújo,
não-membros. Deixaram de registrar suas presenças
os Senhores Deputados Féliz Mendonça, João Pizzo
latti, José Priante, Paulo Lima, Roberto Brant e Ronal
do Caiado. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente, Deputado Germano Rigotto, deu por
aberto os trabalhos. Ata: a Ata da 41 li reunião foi apro
vada, sem restrições. Ordem Do Dia: Apreciação do
Parecer do Relator, Deputado Mussa Demes. O
Deputado Germano Rigotto, Presidente, passou a
palavra ao Deputado Mussa Demes para considera
ções sobre as sugestões apresentadas durante o
processo de discussão (réplica). O Senhor Relator,
Deputado Mussa Demes, apresentou complementa
ção de voto. O Deputado Antonio Kandir falou na qua
lidade de Vice-Líder do PSDB. O Senhor Presidente,
Deputado Germano Rigotto, com a anuência da Co
missão informou que a Apreciação do Parecer ficaria
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para próxima semana. Usaram da palavra os Deputados de tudo o que foi dito aqui e para apresentaras modifi-
Antonio Kandir, Sampaio Dória, Antonio Palocci, cações contidas em seu relatório como resultado des-
Walfrido Mares Guia, Aloizio Mercadante, Luiz SaIo- sa discussão.
mão, Eduardo Paes, Pauderney Avelino, Betinho Ro- O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi-
sado Romel Anizio, Alberto Mourão e Lúcia Vânia. dente, demais companheiros da Comissão, senhoras
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, e senhores jornalistas, demais pessoas presentes,
Deputado Germano Rigotto, encerrou a reunião às inicialmente esclarecerei as razões que me levaram a
dezesseis horas, antes, convocando reuniões para pedir, ontem, ao Presidente que deixasse para hoje a
os dias 23, 24 e 25 de novembro para a Apreciação apresentação do substitutivo e dessa manifestação
do Parecer. E, para constar, eu, Angélica Maria Lan- que fiz por escrito sobre as considerações dos com-
dim Fialho Aguiar, secretária, lavrei a presente Ata, panheiros ao longo da discussão.
que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presi- Na verdade, na undécima hora, fomos procura-
dente e encaminhada à publicação, juntamente com dos por representantes da bancada da Bahia que ma-
as notas taquigráficas, após decodificadas. - Germano nifestaram preocupação não apenas com seu Estado,
Rigotto. mas com diversos outros Estados da Federação, com

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- possíveis problemas de gerenciamento do novo tribu-
gotto) - Havendo número regimental, declaro abertos to que estaremos instituindo, caso seja aprovado nos-
os trabalhos da presente reunião. so substitutivo, que é o IVA compartilhado. Também

Devido à distribuição antecipada de cópias da mostraram-se preocupados com problemas que po-
ata da 41 1 reunião a todos os membros presentes in- derão - e deverão - surgir com o desaparecimento
dago da necessidade de sua leitura. (Pausa.) das vantagens comparativas que a introdução da mu-

O Deputado Sampaio Dória solicita a dispensa dança do sistema da origem para o destino e o desa-
da leitura da ata. (Pausa.) Dispensada a leitura, colo- parecimento virtual da guerra fiscal podem realmente
co a ata em discussão e em votação. suscitar.

Os Srs. Deputados que forem a favor permane- Entretanto, desejo deixar bem claro que essas
çam como estão. (Pausa.) duas questões não estão em jogo. Nesse substitutivo,

Aprovada a ata da 41 li reunião desta Comissão. a transferência do sistema de origem para o destino
A reunião de hoje tem como objetivo concluir não sofrerá alteração, tampouco o desaparecimento

uma etapa importante da nossa Comissão, a discussão da guerra fiscal.
do Relatório do Deputado Mussa Demes, que teve Procuraremos equacionar, dentro do possível,
seu encerramento ontem. Durante o período de essas preocupações dos Secretários, com os quais
discussão, 22 Srs. Deputados usaram da palavra. deverei reunir-me neste final de semana inteiro, a fim

Hoje, teremos a possibilidade de ver o Relator, de, como já fez o Presidente, permitir a votação do
depois de ter ouvido todas as considerações feitas, texto definitivo na próxima terça-feira.
apresentar as modificações contidas em seu relató- A distribuição antecipada a V. E)(-!!! da minha ma-
rio, ou seja, suas conclusões. S. Ex! também apresen- nifestação a respeito das considerações feitas pelos
tará aos membros da Comissão uma análise sucinta companheiros ao longo da discussão a mim parece
do que cada um disse e suas considerações referen- que dispensa maiores comentários a respeito. Por
tes aos pronunciamentos feitos nesses dias de dis- isso mesmo permito-me apenas elencar o que V. Ex.!!!!
cussão. já têm no final dessa manifestação, que são as altera-

Após o encerramento dessa etapa, a próxima ções que achei por bem fazer ao texto anterior, exata-
será a votação do relatório, ressalvados os desta- mente em observância aos questionamentos aqui le-
ques. Até o início da votação do relatório podem ser vantados.
apresentados destaques. Os Srs. Deputados que A primeira delas está no art. 145, § 3º, onde
acharem que as conclusões ou modificações do Re- achei por bem excluir as expressões "segurança", por
lator não são suficientes em relação ao que acreditam ser dever do Estado, e "saneamento", porque 80%
dever conter o relatório terão oportunidade de apre- dessas empresas de saneamento são estaduais e já
sentar destaque até o momento de iniciar a votação. cobram tarifa. Se mantivéssemos no sistema de taxa,

Portanto, até o início da votação os destaques estaríamos provocando uma redução substancial na
poderão ser apresentados. receita dessas empresas, uma vez que não há como

Passo a palavra ao Relator, Deputado Mussa medir o que sai, por exemplo, do esgoto. Pode-se me-
Demes, para as considerações finais, para a réplica dir a entrada, mas não tem como medir a saída. E pa-
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receu-nos, por isso, mais racional, mais razoável,
manter fora "saneamento e conservação".

Atendendo também a uma ponderação feita
pelo Deputado Alberto Mourão, estamos colocando o
§ 4!l no art. 145, por força da exigência da taxa do
Imposto de Coleta de Lixo e IPTU, por exemplo, possa
ser incluída na mesma notificação de lançamento. Pa
rece algo trivial, mas, na verdade, tem havido questio
namentos judiciais muito fortes. Isso faz com que as
Prefeituras tenham um gasto excessivo na confecção
dos carnês, o que poderia vir a ser evitado com a
aprovação desse dispositivo, que, inclusive, entende
mos poderia até ser feito de outra forma, mas por
meio de um comando constitucional daria mais segu
rança.

Quanto à quebra do sigilo bancário, atendendo
às ponderações de diversos companheiros nossos,
demos nova redação, de modo a deixar que a própria
lei complementar, já votada no Senado e, na Câmara,
a votação está sendo concluída, possa dizer a forma
e as condições de como isso poderá acontecer. Evi
dentemente, como essa legislação já está em fase fi
nal de votação, não há mais por que insistirmos na
disposição colocada anteriormente que impedia re
cepção dessa legislação.

No art. 153, inciso VII, fizemos, também, aten
dendo a ponderações de alguns companheiros, entre
os quais os Deputados Mercadante, Palocci e Fassa
relia, a substituição de lei complementar para lei ordi
nária na criação do imposto sobre grandes fortunas,
visando, assim, facilitar sua aprovação por esta Casa,
se for desejo da sua maioria realmente fazê-lo.

Também achamos por bem adotar cautela em
relação ao problema dos créditos do ativo permanen
te, fazendo com que os critérios relacionados a esse
crédito sejam estabelecidos em lei complementar. Po
demos, por exemplo, ter problemas com automóveis
de passeios de donos ou de diretores-sócios majori
tários das empresas que possam adquirir bens auto
móveis para familiares colocando-os em nome da
empresa. Então, a lei complementar poderá definir o
que realmente poderá ser considerado como do ativo
permanente para efeito de crédito ou não.

No art. 154, § 1!l, inciso VI, "b", também fizemos
uma alteração, substituindo a expressão "imediato e
preferencial ressarcimento", no caso dos créditos
acumulados, para "prioridade".

(Não identificado) Eduardo Paes? - Qual o arti-
go?

o SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Art. 154,
§ 1!l, inciso VI, letra "b". Casos de ressarcimento de
eventuais créditos que possam vir a ser acumulados,

para não deixar uma pressão muito forte sobre o Po
der Executivo, especialmente na área do Estado e,
também, na área da União, com eventuais ressarci
mentos desse tipo. De maneira que ele possa ser fei
to, mas que a expressão "imediato" não venha a sus
citar questionamentos judiciais muito fortes se a de
volução não for feita, digamos assim, no dia seguinte
àquele em que foi solicitada.

Fizemos uma alteração no art. 154, § 1º, inciso
VIII, em relação ao ICMS, para permitir a utilização de
alíquota específica para resolver eventuais proble
mas que poderiam surgir em relação a cigarros e be
bidas, porque hoje a forma de se cobrar esse imposto
é por alíquotas específicas, e não na forma ad valorem.
Isso poderá provocar prejuízo inclusive em termos de
arrecadação, se não viermos a fazer essa alteração.

Retiramos também, para evitar maiores delon
gas no julgamento dos processos administrativos do
ICMS, a expressão "uniformização da jurisprudência
por órgão nacional", ficando esse órgão apenas com
a responsabilidade de responder a consultas dos
contribuintes ou outras que a lei vier a determinar,
mas basicamente para isso.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Art. 154,

§ 1!l, inciso XI\I.
Atendendo às ponderações de Parlamentares

ligados à área da educação, especialmente à do
Deputado Walfrido Mares Guia, incluímos na alíquota
especial, durante o período de transição, os serviços
de educação cuja limitação é de até 30% da alíquota
padrão. Assim agimos por entender que esse tipo de
atividade utiliza, na sua execução, majoritariamente,
serviços de pessoal, grandes despesas com pessoal,
o que não daria crédito bastante. Poderia tornar essa
alíquota, se fosse mais elevada, quase que monofási
ca.

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.
Presidente, quero pedir ao Relator que, a cada modifi
cação que estiver apontando no seu Relatório, refi
ra-se ao artigo, ao inciso, de forma que possamos
acompanhar mais de perto. Não estou conseguindo
acompanhar. Estou me perdendo.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES .- Vamos
distribuir para todos, em seguida, este material que já
estamos utilizando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Estamos pedindo à Secretaria que distribua o
material que contém o artigo modificado e a modifica
ção feita pelo Relator. Acho que assim haverá facilida
de de acompanhamento.
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o SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Descul
pem-me. Pensei que esse material já havia sido distri
buído.

Posso prosseguir? (Pausa.)
Art. 154, § 2!l, inciso XIII. Achamos por bem re

duzir a compensação dos eventuais saldos credores
da parcela federal do ICMS de seis meses, como ha
via posto no substitutivo, para apenas três meses.
Isso, evidentemente, ainda com o direito de as empre
sas fazerem a compensação desses débitos, se as
sim preferirem, ou melhor, reduzindo esse prazo da
compensação de seis para três meses, sem prejuízo,
naturalmente, do pedido de ressarcimento, se isso
não for o suficiente para absorver integralmente es
ses saldos.

Também atendendo às ponderações dos Deputados
da bancada do PT, estamos determinando, no art.
155, § 12, através de alteração nele feita, que o impos
to de transmissão causa mortis seja progressivo e
tenha suas alfquotas mínima e máxima fixadas pelo
Senado Federal. Hoje, só a máxima éfixada em 8%.

Também no art. 156, § 111, inciso 11, em relação
ao IPTU, estamos atendendo à proposição do Deputado
Alberto Mourão, permitindo que o IPTU fique desobriga
do do prazo de noventa dias, por havermos chegado à
conclusão de que dificilmente até o dia 30 de setem
bro a planta necessária à atualização dos valores po
derá estar efetivamente completada e já em condi
ções de ser votada através das Câmaras Municipais.

Elevamos também, fazendo alteração no art.
193, § 12, a participação, no chamado IVA social do
ensino fundamental público, o salário-educação para
6,5% e do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador 
para 22%. Com isso, acreditamos que não haverá
possibilidade de as receitas que esses programas
têm hoje sofrerem qualquer redução; pelo contrário,
imagino até que elas possam avançar mais do que
hoje lhes é assegurado.

Ainda atendendo a uma proposição do Deputado
Alberto Mourão, estamos criando dispositivo, o art.
152, por força do qual a desapropriação urbana pode
rá ser paga com créditos tributários inscritos na dívida
ativa, se esses créditos efetivamente existirem, a fim
de que alguém que tenha um imóvel desapropriado
possa receber o dinheiro deixando ainda débito ven
cido junto à municipalidade.

E por fim, no art. 80, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, estamos, a exemplo do
que já foi feito com o IPI, convalidando os benefícios
fiscais com prazo certo e, sob condição, em relação
também ao imposto estadual.

Foram essas as alterações que nos permitimos
fazer até o momento e estão no texto do substitutivo
distribuído que certamente será examinado por V. Ex'!
logo que esta reunião terminar.

Essas, na verdade, foram as principais altera
ções. Pontualmente pode haver alguma outra coisa
de importãncia considerada menor que não foi incluí
da aqui, especialmente problemas de redação, que
acabamos por fazer também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Estão inscritos os Deputados Antonio Kandlr,
Sampaio Dória, Walfrido Mares Guia, Luiz Salomão,
Aloizio Mercadante.

Quero lembrar aos colegas membros da Comis
são que não vamos discutir as modificações apresen
tadas pelo Relator, pois o prazo de discussão termi
nou. O Relator apresenta suas conclusões, os Sra.
Deputados vão analisar o relatório final, vão analisar
as modificações que deverão propor ao relatório atra
vés de destaques. Quer dizer, pode usar da palavra
para algum esclarecimento ou para uma questão de
ordem.

A Presidência quer que a Comissão decida isto:
primeiro, o Relator, Deputado Mussa Demes, a partir
da finalização do seu trabalho, pede à Presidência que
marque para terça-feira, impreterivelmente, a votação
do relatório. Um grande acordo no sentido de que na
terça-feira votaríamos o relatório. Quarta-feira, inicia
ríamos a votação dos destaques. Poderemos votar
quarta, quinta, sexta-feira, se necessário. Há um pedi
do do Relator no sentido de que, até terça-feira, S. ex
poderá esclarecer dúvidas levantadas por Secretários
de Fazenda, porGovernadores com relação a possíve
is perdas na questão da mudança origem e destino e
nas medidas que S. Ex! toma para atacar o problema
da guerra fiscal. Isso poderia facilitar a votação não
apenas do relatório, mas dos destaques. Depois, p0
deríamos ter menos destaques apresentados.

Este é o pedido que o Relator, Deputado Mussa
Demes, faz à Presidência da Comissão e à Comissão.
Eu gostaria também que os colegas se pronuncias
sem rapidamente, porque não é hora de discutir o re
latório, não é hora de discutir as sugestões ou as mo
dificações apresentadas pelo Relator. É hora de cada
um se debruçar em cima dessas modificações, ver o
que tem de ser modificado e apresentar os devidos
destaques, para que possamos votá-los posterior
mente.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não, Deputado Fetter Júnior.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - É procedente a indagação do Deputado Aloi
zio Mercadante, e claro que podemos tomar também
outra decisão: faríamos a reunião para votação às
14h, quando o Relator poderá, antes de iniciada a vo
tação, falar de alguma modificação que porventura
venha a realizar e daríamos uma interrompida. Mas o
compromisso que todos devemos assumir é de que
terça-feira vamos votar. Interromperíamos por duas
horas, uma hora para que se pudesse...

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Apenas O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
um esclarecimento. V. Ex! falou na apresentação dos gotto) - Deputado Pauderney Avelino, peço a V. Ex!
destaques. Qual o prazo que será considerado objeti- só um minuto.
vamente para apresentação dos destaques? O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Só um esclarecimento. Vamos votar o texto na ter-
gotto) - Deputado Fetter Júnior, repito, só se encerra ça-feira, os destaques serão votados na quarta-feira.
a apresentação de destaque no momento em que ini- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
cia a votação. gotto) - Deputado Pauderney Avelino, o Deputado

O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Ter- Mercadante, de forma procedente, levanta uma ques-
ça-feira? tão que acho que temos de analisar e tomar uma de-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano cisão. No momento em que o Relator, até terça-feira,
Rigotto) - Terça-feira. A partir do momento em que ini- fizer alguma modificação no seu relatório, o que vai
ciarmos a votação, encerra-se o prazo de apresenta- acontecer? S. Ex! apresenta essa modificação antes
ção de destaques. Deve ficar muito claro que o prazo de iniciada a votação e daremos um tempo para que
para apresentação de destaque se encerra no mo- os Deputados que não concordarem com a modifica-
mento em que iniciar a votação. ção apresentem os destaques devidos. Não estou fa-

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE _ lando em votar o destaque. O Deputado Mercadante,
de forma correta, lembra que teremos de ter esse es-

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. paço. Poderíamos ter, no caso de alguma modifica-
o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- ção, o prazo de uma ou duas horas para a apresenta-

gotto) - Pois não, Deputado Aloizio Mercadante. ção dos destaques com relação a essa questão e co-
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE - meçaríamos a votar na terça-feira o relatório e na

Sr. Presidente, o Relator ainda poderá, na terça-feira, quarta-feira os destaques.
alterar o seu relatório? O SR. DEPUTADO NILO COELHO - Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- dem, Presidente.
gotto) - Até o momento que iniciar a votação, o Rela- Sugiro que se faça a distribuição do relatório
tor poderá fazer alterações no relatório. duas ou três horas antes.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE - O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
Sr. Presidente, se forem feitas novas modificações, gotto) - Deputado Nilo Coelho, quero deixar clara
que possamos marcar o horário da leitura, que se dê uma questão. O relatório final está sendo distribuído
um tempo para que as bancadas possam fazer desta- neste momento. Estamos encerrando a fase de dis-
que das mudanças que venham a ocorrer. Quer dizer, cussão e de apresentação do relatório. O que pode
podemos preparar os destaques sobre o texto que te- acontecer - e o Regimento permite - é, antes de inici-
mos conhecimento agora. Agora, se o Relator alterar ada a votação, essa fase ser encerrada. O Relator
o texto na terça-feira, que façamos a leitura, por pode apresentar alguma modificação no seu texto. É
exemplo, pela manhã e à tarde, então, faríamos a claro que o Relator deverá entregar aos membros da
apresentação dos destaques para votação, porque Comissão, por escrito, possíveis modificações que
poderemos vir a destacar as mudanças que possam permitirão apresentação de destaques. Mas deixo
ocorrer. bem claro que estamos encerrando neste momento a

etapa de discussão do relatório e de apresentação
das considerações...

O SR. DEPUTADO NILO COELHO - São exa
tamente essas possíveis modificações que poderiam
ser distribuídas duas horas antes, para tomarmos co
nhecimento e apresentarmos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Sem dúvida.

Passo a palavra, para breves considerações,
aos Deputados Antonio Kandir, depois, Sampaio
Dória, Antonio Palocci, Mares Guia, Mercadante,
Eduardo Paes, Fetter Júnior e Betinho Rosado.
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o SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes, esta
Comissão, nesses oito meses, foi se desenvolvendo e
assumiu algumas características que eu gostaria de
sublinhar muito bem.

Em primeiro lugar, esta Comissão é muito unida;
em segundo lugar, é uma Comissão determinada; em
terceiro lugar, é uma Comissão muito tolerante e, em
quarto lugar, é uma Comissão lea', sobretudo ao Re
lator. Ela tem sido leal durante todos esses oito me
ses.

O Relator traz hoje à Comissão um pedido no
sentido de que essa votação só se inicie na ter
ça-feira. Acho que todos sabemos muito bem em que
circunstâncias surgiu a necessidade desse pedido.
Sugiro que esta Comissão debata as condições para
atender a esse pedido.

Quero deixar bem claro o seguinte: o que nosso
Relator nos traz é que recentemente alguns Secretá
rios manifestaram suas preocupações com relação a
determinadas proposições desse projeto. Esta Co
missão está trabalhando desde o dia 23 de março.
Desde o dia 3 de agosto há um projeto na Internet. Há
mais de sessenta dias são feitas reuniões com os Se
cretários.

Então, é preciso dizer com toda clareza que o
Relator merece a nossa confiança para dar continui
dade a conversas com os Secretários. No entanto, há
uma condição que queiro deixar bem clara - e aqui
falo em nome do PSDB: não vamos aceitar nenhuma
negociação que implique alteração no núcleo do que
foi proposto pelo Relator neste último relatório. Tam
bém quero deixar claro que, se eventualmente essa
negociação caminhar na direção de introduzir pela
porta dos fundos a guerra fiscal, vamos votar contra o
relatório.

Queremos deixar muito claro que quem quiser
votar a favor da guerra fiscal que venha a este plená
rio, através dos seus representantes, mostre a sua
cara e vote contra o relatório.

Sr. Presidente, esta é uma hora em que temos
de refletir muito bem sobre a decisão que está sendo
tomada aqui. Hoje temos uma visão clara sobre essa
reforma: ou há uma reforma tributária que acabe com
a guerra fiscal ou não vamos ter reforma tributária. A
posição do PSDB nessa matéria é clara.

Quanto ao prazo em que essa reforma deve ser
feita, quero dizer que assumimos inúmeros compro
missos políticos diante de toda a sociedade com rela
ção ao prazo com que vamos entregá-Ia. Temos o
compromisso com o Presidente desta Casa de entre
gar este relatório, votado com os destaques, até o fi-

nal de novembro. A bancada do PSDB só aceita esse
pedido se houver o compromisso de todas as Lide
ranças de que na terça-feira teremos a votação desse
relatório. Não admitimos a hipótese de o relatório não
ser votado na terça-feira nem que os destaques não
comecem a ser votados na quarta-feira.

Com essas duas condições, aceitamos e apoia
mos esse prazo para o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Kandir. Na verdade, a
decisão, se tomada, é a votação do relatório na ter
ça-feira e início da votação dos destaques na quar
ta-feira. É bom que deixemos isso claro e que se diga
que o compromisso de concluirmos o trabalho na Co
missão até o dia 30 é de todos nós, e vamos con
cluí-lo até o dia 30. Votaremos o último destaque até o
dia 30 deste mês. Semana que vem, iniciaríamos a
votação dos destaques. Terça-feira teremos reunião
para a votação do relatório; quarta, quinta e sex
ta-feira, se necessário, para a votação dos destaques.
Concluiríamos a votação dos destaques, no máximo,
na semana seguinte, para até o dia 30 termos a con
clusão do trabalho da Comissão.

Concedo a palavra ao Deputado Sampaio
Dória, pela ordem, para rápidas considerações, por
favor.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, apesar de os Deputados Aloizio Mercadante
e Nilo Coelho já terem explicitado a minha dúvida, em
função da comunicação que o Relator nos fez de que
vai dedicar o próximo fim de semana a encontros, dis
cussões e eventuais negociações com alguns Secre
tários de Fazenda Estaduais, eu tinha a intenção exa
tamente de levantar a mesma dúvida do Deputado
Aloizio Mercadante. Na hipótese de o Relator se sen
sibilizar com algumas das ponderações e dos pleitos
desses Secretários e decidir incorporá-los ao relató
rio, como S. Ex!! tem a faculdade regimental de fazê-lo,
como tomaríamos conhecimento, em tempo, dessas
alterações para eventualmente apresentarmos desta
ques, tendo como objeto essas alterações de última
hora? Mas isso já foi explicado e esclarecido por V. Ex!!
e pelo Relator.

A dúvida que fica é a seguinte: o Relator, em
nome da transparência, poderia nos dizer se esses
Secretários com os quais tem-se reunido ultimamen
te têm apresentado pleitos específicos, individualiza
dos, dos seus Estados ou se têm apresentado em
nome dos Secretários de Fazenda Estaduais. De um
modo geral, dúvidas e ceticismos a respeito dos me
canismos que V. Ex!! propõe de virtual eliminação dos
mecanismos de guerra fiscal e de transferência do re-
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gime de tributação da origem para o destino, a respei
to dos quais V. Ex! acaba de dizer que não vai admitir
alterações no curso deste final de semana.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Na ver
dade, Deputado Sampaio Dória, conversei hoje de
manhã com dois desses Secretários, o Secretário da
Bahia e o de Goiás. Todavia, há uma mobilização mui
to grande do grupo que está chegando a Brasília na
tarde de hoje - alguns devem chegar porvolta do me
io-dia. Marquei uma reunião com todos os que estive
rem presentes aqui amanhã de manhã, quando ire
mos examinar esses questionamentos. Entendido,
como disse há pouco, que não está em jogo, não ire
mos negociar aqueles dois pontos que são consenso
nesta Comissão: o fim da guerra fiscal e a transferên
cia do sistema da origem para o destino.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Antonio Palocci,
depois os Deputados Mares Guia, Mercadante,
Eduardo Paes, Fetter Júnior, Betinho Rosado, Luiz
Salomão.

Com a palavra o Deputado Antonio Palocei.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes, Sr!! e
Srs. Deputados, em nome da bancada do Partido dos
Trabalhadores, quero apenas fazer uma observação.
Em primeiro lugar, quero ressaltar que desde o início
dos trabalhos desta Comissão, em março, nossa ban
cada teve o claro e objetivo posicionamento de inves
tir para que a reforma tributária fosse realidade para o
País.

Compreendemos que a reforma tributária é uma
das mais importantes cobranças da Nação ao Con
gresso Nacional. O setor produtivo, a população orga
nizada, o setor exportador e todos os que acreditam
numa Nação desenvolvida, mais justa e que supere
as dificuldades para crescer e gerar empregos cla
mam pela reforma tributária.

Por isso, muito mais do que disputar ou reafir
mar posições, a bancada do PT apresentou proposi
ções concretas a essa reforma. Durante esses oito
meses, os Deputados da nossa bancada que partici
param desta Comissão insistiram em teses no senti
do de contribuir com o relatório do Deputado Mussa
Demes.

Durante o último período afastamo-nos do rela
tório do Deputado Mussa Demes e fizemos isso publi
camente, como têm sido todos os nossos posiciona
mentos. E não por objetivos menores, mas porque
afirmávamos a necessidade de a reforma tributária,
tão aguardada pelo País, tocar en', questões essenciais
como distribuição de renda e justiça tributária.

Quero dizer que as posições apresentadas hoje
pelo Deputado Mussa Demes restabelecem as condi
ções para que anossa bancada possa estar absoluta
mente solidária com o relatório e o substitutivo apre
sentados pelo Deputado Mussa Demes, em particular
no que se refere à progressividade dos impostos, à
garantia de renda mínima, que tenho certeza de que
não são pressupostos e opiniões apenas do nosso
partido. Vários Deputados desta Comissão, de diver
sos partidos, insistiram nessas teses em muitas oca
siões. Com felicidade, vemos hoje que elas fazem
parte do relatório apresentado pelo Deputado Mussa
Demes.

Portanto, neste momento, quero não apenas di
zer da confirmação do nosso compromisso para que
a reforma tributária se consolide na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal- esta é uma neces
sidade que o País nos impõe -, mas também da soli
dariedade do nosso partido com os princípios do
substitutivo apresentado pelo Relator Mussa Demes.
Sabe oRelator que, como todos os partidos, apresen
taremos diversos destaques, mas queremos fazer
essa afirmação, na medida em que temos tratado pu
blicamente a nossa relação com as posições desta
Comissão, e assim será sempre feito. Por isso, afirmo
esse compromisso.

Também quero deixar claro que veremos de for
ma muito negativa se houver recuo, nos próximos
dias, em relação às questões essenciais para o de
senvolvimento do País. Quando se estabelecem
questões de justiça fiscal, de tributação, de novos im
postos sobre o consumo, com novas definições técni
cas e políticas essenciais para a Federação brasilei
ra, consideramos que será absolutamente negativo
se houver recusa, em particular ao que foi levantado
ontem pelo Deputado Aloizio Mercadante e hoje pelo
Deputado Antonio Kandir, relativa a questões como,
por exemplo, a guerra fiscal.

Afirmamos e reafirmamos a necessidade de o
País ter fundos de desenvolvimentos regionais que
considerem o valor e a necessidade de desenvolvi
mento de cada região do País. Daremos todo apoio a
iniciativas que vão no sentido de constituir esses fun
dos de desenvolvimento regional e daremos, também,
apoio efetivo às regiões que necessitem de maior
aporte de capital. Mas não consideramos que a política
tributária possa dialogar com o retrocesso nesse
particular. Por'isso faço essa afirmação.

Cumprimento o Presidente desta Comissão,
cuja conduta foi exemplar em todos os momentos, até
mesmo naqueles em que teve de a':::::'r procedimen~
tos contra sua própria vontade. Muitas vezes vimos o
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Presidente da Comissão adiando procedimentos con
tra a sua vontade, mas compreendendo a necessida
de de esta Casa construir um acordo político mínimo,
capaz de fazer com que a reforma tributária não re
presente a vontade desta Comissão, mas das duas
Casas do Congresso Nacional, para que haja real
transformação na vida dos cidadãos, das empresas
nacionais e no desenvolvimento do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Deputado Antonio Palocci, Vi
ce-Presidente desta Comissão.

De imediato, passo a palavra ao Deputado
Walfrido Mares Guia.

Em seguida, usarão da palavra os Deputados
Aloizio Mercadante e Luiz Salomão.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Vice-Presidentes,
S~ e Srs. Deputados, minha primeira palavra é de sa
tisfação e agradecimento. Cumprimento V. Ex!, Sr.
Presidente, e o Relator Mussa Demes.

Nossas sugestões foram plenamente acatadas.
Na questão da educação, a reforma tributária dá um
salto, sobretudo porque o salário-educação, ao sair
da folha de pagamento, entrando no IVA nacional, fica
com a base muito ampliada. Esperamos que, quando
se der a retomada do crescimento no País, que
aguardamos para breve, a arrecadação possa cres
cer.

O Deputado Mussa Demes demonstrou sensibi
lidade ao acatar a alíquota de 6,5% para gerar quase
3 bilhões para o salário-educação, que atenderá a
mais de 30 milhões de crianças das escolas públicas
deste País.

Em segundo lugar, peço a V. Ex! atenção espe
cial ao calendário. Dia 23, terça-feira, vamos votar o
relatório; dia 24, começamos a votar os destaques. A
partir do dia 24, haverá apenas quatro dias úteis, 25 e
26, quinta e sexta-feiras, 29 e 30, segunda e ter
ça-feiras. Se V. Ex! ainda não tiver pensado nessa
questão, sugiro que mantenha os membros da Co
missão em estado de alerta, pois é possível que te
nhamos de ficar aqui no final de semana para cum
prirmos, de maneira definitiva, o calendário do dia 30,
quando estaremos votando o último destaque, e en
tregarmos ao Plenário da Casa o relatório completo,
se possível mais ampliado.

Outra questão - e aí quero somar-me aos com
panheiros que já se manifestaram - diz respeito à pre
ocupação mencionada pelo Relator de, ao mesmo
tempo, estar atendendo às preocupações de outros

Estados que estão levantando dificuldades. Peço que
não abra exceção para a questão da guerra fiscal.

Sou um dos 53 representantes de um Estado
que está metade no Sudeste, metade no Nordeste,
que é Minas Gerais. Conseguimos criar em nosso
Estado um mecanismo muito inteligente para, através
do orçamento fiscal, com aprovação da Assembléia,
criar os fundos, no Banco de Desenvolvimento, para
atrair empresas para Minas Gerais. Mas não através
de concessão de alíquotas e da chamada guerra fis
cal.

O Relator não pode ceder a qualquer pressão
nesse sentido, porque o avanço, com a tributação no
destino, a alíquota nacional, é compartilhado automa
ticamente. O avanço é extraordinário. Iseo melhora o
País como um todo, os Estados individualmente, os
Municípios e a sociedade.

No mais, Sr. Presidente, manifesto minha satis
fação de ser um dos membros desta Comissão que
trabalhou com tanta competência, solidariedade e le
aldade, como ressaltou o Deputado Antonio Kandir, e
que tem na Presidência uma pessoa como V. Ex!,
que, com competência e determinação, soube condu
zir os trabalhos ao êxito.

. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Agradeço ao Deputado Walfrido Mares Guia.
Com a palavra o Deputado Aloizio Mercadante.
O Deputado Luiz Salomão falará em seguida.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -

Sr. Presidente, em primeiro lugar, reafirmo o que dis
se ontem sobre o espírito democrático que tem mar
cado aatitude do Relator: disposição ao diálogo, à ne
gociação, à convergência. Tal atitude, fundamental no
processo legislativo, permitiu eu não diria um consen
so, mas uma convergência expressiva nesta Comis
são. Quem sabe, amanhã, no plenário, finalmente
possamos apresentar a reforma tributária ao País.

De outro lado, quero dizer que o adiamento traz
à bancada do PT imenso prejuízo. Realizaremos o 11
Congresso Nacional do PT na quinta, sexta, sábado e
domingo da semana que vem. Todos os Deputados
do PT membros desta Comissão estarão presentes
ao Congresso. Se começarmos a votar os destaques
com esse atraso, estaremos impedidos de participar
da votação na quinta-feira, no sábado e no domingo.

Se for possível que essa pressão de última hora,
orquestrada nas últimas 48 horas, se faça com um
pouco mais de brevidade, tanto melhor para nossa
bancada e, do meu ponto de vista, para o País.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - E se
marcarmos apenas para quinta-feira pela manhã?
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o SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Poderemos avaliar isso com a bancada e ver como re
solveremos o problema.

Sei que o Deputado Milton Temer vai abdicar da
sua candidatura à Presidência e vai fazer questão de
participar da votação na Comissão até no domingo.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Faço
qualquer coisa para ver o Deputado Aloizio Merca
dante feliz.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Vamos tentar equacionar esse problema sem prejudi
car os demais desdobramentos.

Fico muito feliz em ver que o Relator contemplou
a questão sobre o imposto sobre grandes fortunas 
não vamos discutir isso agora. No imposto causa
mortis, não sei efetivamente o que representa essa
questão do sigilo bancário. Vamos querer analisá-Ia
com bastante cuidado, porque, na nossa concepção,
essa é uma questão importante.

A luta da bancada do PT foi fundamentalmente
procurar assegurar a progressividade e avançar na
taxação da riqueza. No Brasil, 1% das famílias, ou
aproximadamente 400 mil famílias, detém 53% da ri
queza nacional. Assim, a riqueza está mais concen
trada do que a renda e a taxação sobre o patrimônio é
um grande instrumento para assegurar a justiça fiscal
nessa reforma.

Dissemos ontem, e o Deputado Antonio Palocci
reafirmou hoje, que há um ponto fundamental para
que possamos defender esse relatório: não trazer de
volta a guerra fiscal. A nossa bancada estará fora de
qualquer acordo que vise introduzir alguma válvula de
escape que estimule esse processo histórico irres
ponsável que a Nação vive apenas para repactuar a
Federação.

Parabenizo o Relator pela atitude que tem toma
do em relação ao assunto. Sei que não é fácil. Politica
mente, vamos enfrentar várias resistências a esse
respeito. Entretanto, será uma irresponsabilidade his
tórica fazermos isso. Não são apenas as novas em
presas que estão exigindo, são também as antigas.
Se não tiverem as mesmas concessões dadas às no
vas, as antigas empresas não terão como manter o
padrão de concorrência. Estamos desorganizando a
economia e as finanças dos estados.

Concordo plenamente com o que disse o
Deputado Antonio Kandir. Se houver proposta nesse
sentido, ela não deve ser feita pelas portas do fundo
do relatório. É preciso que se faça publicamente, com
argumento, discussão e transparência. Somente des
sa forma é que poderemos avançar numa matéria

que diz respeito a toda a sociedade e, assim, constru
irmos a democracia.

Os adiamentos começam a preocupar. Nesta
semana, o Presidente e eu participamos de um deba
te. Na ocasião, disseram-nos que a sociedade estava
ansiosa, esperando a noiva que esta Comissão iria
apresentar. Respondi, então, e reafirmo agora, que
minha preocupação é que a noiva esteja com a idade
da Dercy Gonçalves quando a apresentarmos à
sociedade. Estamos adiando muito essa matéria.

Teremos de enfrentar resistências no plenário.
Haverá dois turnos na Câmara e mais dois no Sena
do. Precisamos avançar para que, pelo menos em
2001, tenhamos finalmente uma reforma tributária.
Por isso, está na hora de votar a matéria nesta Comis
são. Não precisaríamos adiar a votação para ter
ça-feira. Se possível, deveríamos antecipá-Ia, para
que a bancada do PT possa participar ativamente,
caso os destaques exijam isso de nós. E para depois
da quarta-feira, já que não poderemos estar presen
tes devido ao 11 Congresso Nacional do PT, há mais
de um ano marcado. Todos aqui somos delegados no
encontro.

Menciono apenas mais um ponto. Vi que não foi
contemplada no relatório uma proposta que encami
nhei por escrito. De fato, não fizemos emenda sobre o
tema, mas é uma questão sensível, sobre a qual po
deria haver um consenso da Comissão. Estamos so
bretaxando energia, quer dizer, as usinas atômicas,
as grandes centrais hidroelétricas. Ao sobretaxar es
sas fontes de energia, estamos sobretaxando tam
bém as pequenas fontes alternativas de energia, que
são a solar, a eólica, biomassas e PCH. Se isso for fei
to, vamos inviabilizar o progresso dessas fontes alter
nativas. São pequenas unidades, basicamente para o
fornecimento de energia rural, que têm perspectiva
ambiental e ecológica importantes.

A Europa, aliás todo o mundo, hoje incentiva o
desenvolvimento dessas fontes de energia. E a refor
ma não as contempla. Se o Relator se sensibilizar
com esse meu argumento, seria uma boa contribui
ção para a causa ambiental do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Aloizio Mercadante a
participação.

Não tenho dúvidas de que desta Comissão sairá
uma reforma tributária que, se não aquela idealizada
e consensual, vai representar as mulheres mais boni
tas do Brasil em termos de qualidade. Não vou elen
car nomes.
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Fico feliz, Deputado Milton Temer, por a reforma
tributária ajudar a resolver problemas de disputas
dentro do PT. Torço por V. Ex!.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Faço
apenas uma ressalva de categoria. As mulheres feias
não são obrigatoriamente causa de infelicidade.
Então, peço que se acabe com essa discriminação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer, torço por V. Ex! Fico
muito feliz que a nossa Comissão possa ajudar a re
solver problemas de disputa no PT.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
V. Ex! está falando de beleza espiritual, não é Presi
dente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Espiritual, claro. Quem falou em beleza foi o
Deputado Aloizio Mercadante.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Só falei em idade. Falei da idade da Dercy Gonçalves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Para atender ao pedido do Deputado Aloizio
Mercadante relativamente à convenção do PT e para
que possamos produzir mais, proponho fixar um ca
lendário para terminarmos os nossos trabalhos até o
dia 30.

Votaríamos o relatório terça-feira à tarde. Ter
ça-feira, à noite, e quarta-feira, de manhã, poderíamos
analisar os destaques que serão votados, já que pode
ria haver um entendimento entre as bancadas sobre a
votação dos destaques de bancada e sobre alguns des
taques individuais que porventura achemos necessário
votar sem ser em globo. Começaríamos a votar os des
taques na quarta-feira à tarde, pedindo ao Presidente
Michel Temer que nos ajude em relação àOrdem do Dia
da quarta-feira. Continuaríamos votando quarta-feira à
noite e na quinta-feira pela manhã. Interromperíamos a
votação dos destaques na quinta-feira pela manhã. Se
necessário, retomaríamos a votação dos destaques se
gunda-feira à tarde e à noite. E teríamos terça-feira de
manhã, terça-feira à tarde e terça-feira à noite para con
cluirmos a votação dos destaques.

Na verdade, esse calendário permite ao PT par
ticipar de sua convenção e teríamos a possibilidade
de trabalhar em três turnos, até concluirmos a vota
ção dos destaques.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi

dente, senhores membros da Comissão, senhoras e
senhores, lamento profundamente ter de discordar de
duas figuras que aprendi a admirar, Deputados Mus
sa Demes e Germano Rigotto, e de vários oradores
que me antecederam.

Desta feita, infelizmente, não posso subme
ter-me a esse quase consenso que se estabeleceu na
Comissão em relação ao adiamento. Justifico minha
posição inclusive para a opinião pública. De fato, Sr.
Presidente, estamos jogando uma cartada de altíssi
mo risco. O nobre Deputado Antonio Kandir referiu-se
às virtudes desta Comissão e depois a alguns outros
predicados que S. Ex!! não caracterizou como defei
tos, entre elas a de ser tolerante. Para mim, a tolerân
cia é uma virtude; porém, a complacência á algo dife
rente.

Não quero ser conivente com a hipótese, que
quero caracterizar para esta Comissão a fim de que
ela tome suas decisões com consciência, de que po
deremos inviabilizar a reforma tributária se resol
vermos adiar a votação. Com esse cronograma que
V. Ex! acaba de definir, numa concessão, a meu ver
justa para os membros da bancada do PT, encerrare
mos a votação na semana do dia 30.

Ora, Sr. Presidente, estamos deixando o Plená
rio desta Casa decidir sobre a reforma tributária num
prazo inferior a quinze dias; um Plenário que está de
sinformado sobre o projeto e sobre o que acontece
nesta Comissão; um Plenário que vai receber, para
deliberar em quinze dias, talvez a matéria mais com
plexa, do ponto de vista político, de todas as que já fo
ram aqui discutidas, inclusive a reforma da Previdên
cia. Já adiamos tantas vezes, a pedido do Relator, a
pedido do Secretário da Receita Federal, que, a meu
ver, está por trás dessa manobra protelatória, e va
mos, mais uma vez, adiar e dar quinze dias ao Plená
rio da Câmara para votar.

Sr. Presidente, V. Ex!! é tão experiente quanto eu
e sabe que quinze dias para votar a reforma tributária
é um prazo demasiadamente exíguo. Não votar esta
matéria este ano, nesta Casa, significa não mais fazer
a reforma tributária. Não vamos votá-Ia no próximo
ano, porque haverá campanha municipal e também
porque a matéria tem de ir ao Senado e ser votada em
dois turnos.

De modo que, após conversar com V. Ex!!, que
sabe da minha predisposição em acatar suas reco
mendações e suas diretrizes ex ante, pois tem um
crédito comigo pela respeitabilidade que merece,
quero chamar a atenção para o fato de que me põe
em posição contrária à solicitação dos Srs. Parlamen
tares. E mais: coloca-me na obrigação de marcar as
responsabilidades em virtude da pressão feita ontem
pelo nobre Vice-Líder do PFL, Pauderney Avelino,
pessoa que aprendi a admirar - tornamo-nos amigos
na viagem que fizemos representando esta Comis
são. Havíamos combinado votar a matéria amanhã.
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Claro, surgiu a idéia de discuti-Ia com os Secretários
da Fazenda. Mas, pelo que foi dito pelo Relator, não
está em discussão a possibilidade de restabelecer a
guerra fiscal.

Esta éa posição do PSDB, dita com muita firme
za pelo-Deputado Antonio Kandir, que também mere
ce toda minha credibilidade. Esta é a posição da ban
cada do PT, estabelecida pelo Deputado Palocci e re
afirmada pelo Deputado Aloizio Mercadante. Está é a
posição do PDT, meu partido.

Ora, o que vamos discutir com os Secretários da
Bahia, de Goiás e de outros Estados que estão acor
rendo a Brasma para tratar da questão é essencial
mente a possibilidade da guerra fiscal.

Estou-me excedendo no tempo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Sim. Peço a V. Ex!! que seja breve, pois há oito
oradores inscritos. E, como disse, temos apenas de
encaminhar a decisão.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, estou encaminhando de forma oposta àquela
abordada aqui por vários oradores, que repetiram as
mesmas posições. Os Srs. Deputados Parocci e Kan
dir disseram o seguinte: "Aceitamos o adiamento sob
condições".

Quero dizer a V.Exa. e aos membros desta Co
missão, meu pares, que não estou de acordo com o
adiamento. E mais: penso que será da responsabili
dade do PFL, particularmente do PFL da Bahia, a ten
tativa de adiamento. O PFL da Bahia, que agora quer
mandar no Brasil, que já mandou no projeto dos in
centivos fiscais para a informática e está querendo
impor aqui um adiamento que não se justifica.

Esta Comissão tem a firme determinação, pelas
bancadas do PSDB, do PT, do PDT, do PMDB e até
de membros do PFL, de que não concorda com o res
tabelecimento da guerra fiscal. Vamos adiar por uma
semana - é disso que se trata -, para comprimir o
prazo, tornando, a meu ver, inviável a sua aprovação
pela Câmara dos Deputados este ano.

Sr. Presidente, quero dizer que não estou de
acordo com esse adiamento, depois de refletir sobre
os problemas nas últimas duas horas, porque vamos
inviabilizar a matéria. Quero deixar claro de quem é a
responsabilidade pelo adiamento e pela eventual
inviabilização. E mais: quero dizer que essa conces
são feita pelo Relator, na última linha da sua tabela,
do art. 80 sobre os incentivos atuais, já deu garantia
de direitos adquiridos a todas as empresas beneficiá
rias de incentivos concedidos na guerra fiscal até 31
de outubro deste ano.

De modo que toda discussão anterior, da qual
participei em Goiás, a convite da nobre Deputada Lú
cia Vânia - e é isso que precisa ficar claro para todos
os membros desta Comissão e para as pessoas que
acompanham os nossos trabalhos -, é essencialmen
te dos grandes grupos econômicos, sobretudo multi
nacionais, que querem inviabilizar a tributação nos
destinos para manter amplas bases de auferição de
incentivos fiscais. É disso que se trata. É este o ponto
focal da discussão que estamos travando.

Se formos considerar os interesses das socieda
des da Bahia, de Goiás, do Ceará e dos Estados, que
se dizem economias emergentes à custa dos incenti
vos fiscais, vamos verificar que o interesse dessas so
ciedades é de que a tributação do ICMS no futuro se
faça sobre o consumo e não a manutenção do siste
ma atual, que favorece o Estado de São Paulo. Já
disse aqui da minha incapacidade de decifrar esse
enigma: por que São Paulo é a favor do sistema de tri
butação no destino?

Mas os Estados que estão alegando que terão
perdas em função da mudança do sistema, que não
podem aceitar o barquinho, porque é complexo, na
verdade, estão refletindo os interesses das empresas
que auferem incentivos fiscais em função das vendas
nacionais das empresas que lá se estabeleceram e
concederam esse incentivo.

Quero deixar isso claro, para que saibamos os
riscos que estamos correndo de inviabilizar a reforma
tributária. Se ela não for feita este ano, dificilmente
será no próximo ano, na Câmara dos Deputados e no
Senado. Não vai acontecer no ano 2000, não vai
acontecer no ano 2001, só vai acontecer, talvez, a
partir do ano 2003.

Como não participei das frustrações desta Co
missão na Legislatura passada, não quero agora frus
trar-me, como muitos que vi aqui, que dedicaram ho
ras do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação
e viram essa reforma ser inviabilizada pelas mesmas
forças que hoje se articulam atrás das cortinas para
inviabilizar esta votação.

Por esta razão, o PDT - e já consultei meu cole
ga de bancada, Deputado Celso Jacob - não vai par
ticipar desta decisão. Divergimos, porque considera
mos que ela prejudica e põe em risco a própria reali
zação da reforma. Queremos deixar claro quem são
os responsáveis pelo eventual risco de inviabilização
do processo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Luiz Salomão, agradeço a V. Ex!
pelo encaminhamento.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59647

Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado
Eduardo Paes, farei um esclarecimento para que não
pairem dúvidas. Farei algumas correções sobre o que
o Deputado Luiz Salomão disse.

Primeiro, o compromisso assumido entre os
membros da Comissão e o Presidente Michel Temer- e
os membros não são o Presidente, os Vice-Presidentes
eo Relator- foi de entregaro resultado desta Comissão
no dia 30. Não àssumimos compromisso de entregar o
trabalho no dia 29, ou no dia 28, ou no dia 27. O estabe
lecido foi o dia 30.

O Presidente Michel Temer fez vários pronun
ciamentos nesta Casa e na imprensa dizendo que es
peraria até o dia 30 para receber nossos trabalhos. é
só consultar S. Ex! para dirimir a dúvida, e todos nós
vamos cumprir este compromisso.

O pedido feito não é de adiamento. O pedido do
Deputado Mussa Demes de conclusão do relatório...

Estamos encerrando etapa importantíssima
com a apresentação do relatório e quem não conside
rar isso não está considerando uma verdade: esta
mos vencendo uma etapa nunca vencida ao longo da
história de discussão de reforma tributária no Con
gresso Nacional. Se outras Comissões tiveram traba
lho, se outras Comissões não tiveram a possibilidade
que temos de construir um sistema tributário para o
Brasil, não discutiremos o passado, pois estamos
cumprindo nossa missão. Nossa missão é de até o dia
30 entregar ao Presidente Michel Temer uma propos
ta de reforma tributária.

Sr. Deputado Luiz Salomão, o calendário que
estamos apresentando significa um dia de atraso com
relação ao que estava proposto. Havíamos assumido,
entre nós, que votaríamos nesta semana o relatório e
que terça-feira iniciaríamos a votação dos destaques.
Vamos votar o relatório terça-feira e vamos começar a
analisar os destaques quarta-feira. São 24 horas de
atraso com relação ao calendário que havíamos esta
belecido.

Entretanto, considero aargumentação do Deputado
Luiz Salomão muito procedente.

Temos de assumir um compromisso entre nós.
Discordamos do Relator, discordamos do relatório,
mas temos como votar o relatório e votar os desta
ques depois. O que não pode acontecer é não vencer
mos, na terça-feira, essa etapa fundamental, porque
são 24 horas de atraso, Deputado Luiz Salomão, com
relação àquilo que estabelecemos. Votaríamos até o
final desta semana o relatório, hoje ou amanhã; ter
ça-feira começaríamos a votar os destaques. Vamos
votar o relatório na terça-feira e começar a votar os
destaques na quarta-feira.

De qualquer forma, o que o Deputado Luiz Salo
mão levanta tem procedência. Temos de analisar o
passado ever as forças que se opõem a uma reforma
tributária, que não querem a reforma tributária, que às
vezes colocam areia aqui e ali para tentar inviabilizar
a construção de um novo sistema tributário, tudo por
conta de uma postura corporativa, conservadora ou
porque o atual sistema tributário favorece a eles.

Posso até não concordar com a análise que o
Deputado Luiz Salomão fez sobre os prazos, porque
estamos atrasados apenas 24 horas em relação ao
que estabelecemos, e há um compromisso firmado
com o Presidente Michel Temer.

Vamos ter convocação extraordinária, e se
concluirmos essas votações durante esse período, o
Senado terá até o final de abril para votar a reforma
tributária.

Estamos correndo contra o tempo, mas temos,
sim, possibilidade de até abril do ano que vem vermos
essa reforma tributária aprovada pelo Congresso Na
cional. Mas isso significa a necessidade de todos nós
trabalharmos juntos até vencermos a última etapa,
que é o último destaque a ser votado nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Que
Deus o proteja, Deputado Germano Rigotto, e que
V. Ex! não seja atropelado por um desses trens que
conhecemos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Eduardo Paes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre

sidente, Srs. Deputados, vou tentar ser o mais breve
possível. Ouvi todas as considerações e ouvi, tam
bém, uma característica a que o Deputado Kandir se
referiu na Comissão: solidariedade. Só por isso tam
bém vou acatar a decisão que a Comissão está to
mando em relação ao adiamento da votação para a
próxima terça-feira.

Deputado Mourão, gostaria de ter um minuto de
atenção do Presidente e do Relator Mussa Demes. A
grande questão - eaí só posso lamentar esentir pena
do Deputado Mussa Demes - é que começamos essa
discussão em março. Ou seja, Secretários Estaduais
da Fazenda ou Secretários da Receita Federal não
apareceram nesta Comissão de um mês para cá, por
que não acreditavam que isso fosse caminhar, até
porque não querem que isso caminhe.

Fico pensando - e faço questão de apresentar
esta consideração, repetindo que sou solidário e vou
acatar a decisão da Comissão - o que será que até
terça-feira o Deputado Mussa Demes vai conversar
com uma enorme quantidade de Secretários da Fa-
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zenda, que, na verdade, no fundo, querem inviabilizar
a reforma tributária, sim.

Fiquei muito tranqüilo, Deputado Mussa Demes,
quando vi a sua firmeza em relação a alguns princfpi
os estabelecidos por esta Comissão. Ontem, tive o
trabalho de fazer uma apresentação, usando técnicas
de computador, para destacar treze consensos esta
belecidos por todos os membros desta Comissão.
Acho que esses consensos têm de ser tratados como
mandamentos. Princfpio do destino significa exonera
ção de exportação, princfpio do destino significa fim
da guerra fiscal, princfpio do destino é o coração des
sa proposta tributária.

Se houver qualquer pressão sobre o Relator em
relação a essas questões, não podemos aceitar, mui
to menos o Relator. Está tudo muito claro, só não per
cebe quem não quer. Além de todos os interesses
econômicos que podem existir, mencionados aqui
pelo Deputado Salomão, acho que o mais grave é o
interesse do Estado.

Para concluir, Sr. Presidente, quero lembrar que
os Deputados foram eleitos para defender os interes
ses da sociedade, do cidadão. Estamos aqui prote
gendo o Estado, a capacidade de arrecadar do Esta
do. O tempo todo tratamos disso, até correndo o risco
de nos desgastarmos perante a sociedade por man
ter carga tributária, mas estamos aqui para defender
o cidadão, e defender o cidadão significa fazer essa
reforma tributária. Não fazê-Ia significa o Estado con
tinuar tungando, roubando o bolso do contribuinte.
Isso eu acho inaceitável.

Assim, quero desejar sorte ao Sr. Relator, pes
soa mais democrática, paciente e tranqüila que já co
nheci na minha vida. S. Ex! vai ficar agora mais uma
semana ouvindo Secretários de Fazenda inventando
um monte de baboseiras para inviabilizar a sua pro
posta excepcional, que junta todos os consensos
aprovados por esta Comissão.

Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Deputado Eduardo Paes.
Com a palavra o Deputado Fetter Júnior.

(Pausa.)
Com a palavra o Deputado Betinho Rosado.
O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.

Presidente, quero parabenizar o Relator pelas altera
ções apresentadas hoje. Elas continuam apontando
para um aperfeiçoamento no nosso substitutivo.

Ao mesmo tempo, quero dizer que, quanto ao
art. 154, § 32, inciso IV, nós temos tentando, já há al
gum tempo, em conversa com o Relator dentro e fora
desta Comissão, a sua modificação. Logo, o objetivo

da minha intervenção é de chamar novamente a aten
ção do Relator para esse ponto, ou seja, a respeito
desse inciso. Não entendo por que só os hidrocarbo
netos Ifqüidos estariam sujeitos a um imposto ambi
entaI. Temos, também, o xisto-betuminoso e o gás
natural, que são passfveis desse imposto.

Portanto, nosso pedido ao Relator é no sentido
de suprimir a palavra "Ifqüido", de forma que permitis
se também, no caso do imposto ambiental, a taxação
do gás natural e do xisto-betuminoso.

Por último, como também é permitida para os hi
drocarbonetos a cobrança de contribuições no domf
nio econômico, creio que há um conflito com a nossa
Constituição, porque provavelmente, salvo melhor en
tendimento, o art. 155, inciso X, da Constituição veda
a possibilidade de se estabelecer essas contribuições
de domfnio econômico.

São essas as sugestões que deixo, mais uma
vez, para o exame do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço, Deputado Betinho Rosado.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 

Sr. Presidente, meu caro amigo Relator, Deputado
Mussa Demes, ouvi com bastante atenção todos os
Deputados que hoje se pronunciaram. Quero dizer
que concordo que até podemos estar sendo vftimas
de armações que não sabemos de onde vêm, mas
não posso concordar, meu caro Presidente, quando
dizem que esta Comissão não tem determinação ne
cessária, ou não teve a paciência necessária para fa
zer a construção de um relatório que venha a atender
à sociedade brasileira. Faz parte do jogo polftico to
das as ações que ocorrem durante um processo com
plicado como o da reforma tributária, principalmente
em um Pafs de desigualdades como o nosso.

Entendemos, Sr. Presidente - ontem referi-me a
isso e hoje volto a repetir-, que precisamos caminhar
para uma convergência, para que possamos avançar
e não apenas estancarmos, muito menos retroagir
mos. Não queremos retroagir, queremos a reforma tri
butária, o nosso partido quer a reforma tributária,
como querem o PSDB, o PMDB, o PT, o PDT, do
Deputado Salomão, enfim, como querem todos os
partidos. Mas quero deixar claro que não queremos
inviabilizá-Ia, há como fazê-Ia.

Por exemplo, o Deputado Mussa Demes colo
cou no art. ao das Disposições Transitórias a expres
são "os incentivos concedidos por prazo certo e sob
condição" - não havia esse dispositivo no seu relató
rio anterior-, para que Estados pudessem gozar des
se beneffcio. Ele era concedido apenas ao IPI. E isso
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ainda não foi apresentado aos Secretários de Fazen
da. Esse dispositivo que agora o Relator inclui no seu
relatório é um avanço. Então, como o relatório contém
esse dispositivo, tenho certeza de que poderá haver
uma convergência com os Secretários de Fazenda.

Meu caro Presidente, senhoras e senhores
membros desta Comissão, o Partido da Frente Liberal
está convencido de que temos de fazer a reforma tri
butária. Sem ela, corremos o risco até mesmo de ter
mos ameaçada nossa estabilidade econômica. Não
podemos continuar navegando contra a maré. Quan
do todo o mundo já fez a sua reforma tributária, ainda
continuamos com uma legislação arcaica, anacrônica
e contrária aos interesses do País.

Afirmo que o nosso· partido, o meu partido, o
partido do Relator, Deputado Mussa Demes, tem
compromisso com essa reforma. Portanto, faço este
registro, um registro do bom senso, de quem tem ex
periência, de quem sabe que as coisas nesta Casa
têm de ser negociadas, sob pena de não avançar
mos.

E é por isso que quero, através deste registro,
agradecer ao nosso Relator Mussa Demes pela sua
sensibilidade e experiência ao pedir esse prazo para
ouvir os Secretários de Fazenda. Tenho certeza de
que V. Ex!, Deputado Mussa Demes, saberá construir
esse consenso, saberá construir essa convergência,
para que, na terça-feira, votemos o texto de V. E)( e,
na quarta-feira, possamos votá-lo.

Aproveito a oportunidade, Deputado Germano
Rigotto, para fazer uma sugestão. Iniciaremos a ses
são de quarta-feira para votar os destaques e não
mais precisaremos interromper esta sessão. Vamos
seguir em frente. Solicitaremos a colaboração do Pre
sidente Michel Temer no sentido de que S. Ex! ou
atrase ou suspenda a Ordem do Dia da quarta-feira,
para que possamos avançar, se possível, noite aden
tro. Assim, tenho certeza de que poderemos concluir
a votação dessa matéria em primeiro turno, além dos
destaques.

Agradeço a V. Ex!.

Ultimamente V. Ex! tem-se mostrado com pavio
muito curto, mas entendo que isso decorre do des
gaste que V. Ex! vem tendo, fazendo com que sua pa
ciência, característica que lhe é própria, se esgote e a
de todos também. Vamos manter acesa a chama da
esperança para que possamos fazer a reforma tribu
tária de que o Brasil tanto precisa. Estou convencido
de que além de votarmos e aprovarmos na Comissão,
levaremos à Mesa e ao plenário desta Casa, dentro
do prazo estipulado pelo Presidente desta Casa,

Deputado Michel Temer, uma proposta de emenda
constitucional que vise beneficiar o nosso País.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
Presidente, os destaques de votação serão apresen
tados até que dia?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Até o início da votação, que será terça-feira, à
tarde.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Às
14h começaremos a votar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Às 14h começaremos a votar.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Então, vamos em frente. Parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Agradeço ao Deputado Pauderney Avelino
suas palavras.

Deixo a palavra à dispoelçlo do Vice-Presidente,
Deputado Romel Anizio, para suas considerações.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Sr. Presi
dente, Srs. Vice-Presidentes, srS e Sra. Deputados,
senhoras e senhores que honram este plenário com
suas presenças, o que demonstra que a sociedade
brasileira está envolvida nesse importante processo
da reforma tributária.

Sr. Presidente, assusta-me quando alguns Par
lamentares dizem: "Ah!, meu partido quer a reforma!"
Ou quando outros alegam que essa reforma está sen
do postergada por tal partido.

Sr. Presidente, na verdade, essa reforma não é
de partidos políticos, mas toda a sociedade brasileira
está envolvida neste processo.

Sr. Presidente, nesses nove anos como Deputado
Federal, participei de vários projetos importantes: a
Lei do Petróleo, por exemplo, discutida amplamente
com a sociedade brasileira; a criação da Anel, da
Anatel. Mas nenhum projeto foi discutido até a exaus
tão com a sociedade brasileira como este.

Ressalto aqui a persistência e a obstinação do
Presidente desta Comissão, Deputado Germano Ri
gotto, assim como a tolerância e prudência do Rela
tor, Deputado Mussa Demes, homem mais tolerante e
prudente, segundo o Deputado Eduardo Paes, para
com os membros desta Comissão, que estão entusi
asmados com a dedicação da Mesa Diretora e do
Presidente. O Presidente e o Relator têm dado prati
camente apoio integrál para podermos extrair o que
estamos extraindo neste momento, que muitas vezes
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não atende a 100% dos Parlamentares ou da socie
dade brasileira, mas o faz na sua maioria.

Portanto, Sr. Presidente, neste momento cum
primento V. Ex!. Estejam certos, todos aqueles que
participam desta reunião e deste processo de refor
ma tributária, de que esse atraso de 24 horas não vai
impedir, de maneira alguma - e nada impedirá, com
toda certeza, pela obstinação dos membros desta
Comissão, pela perseverança do Sr. Presidente e do
Sr. Relator -, que esta Comissão entregue ao Presi
dente Michel Temer, até o dia 30, o seu relatório final
para avaliação em plenário desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Vice-Presidente Romel Anizio.
Concedo a palavra ao Deputado Mourão. Em

seguida, à Deputada Lúcia Vânia.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Sr!! e Srs. Deputados, inicial
mente agradeço ao nobre Relator...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço aos nossos convidados e entidades re
presentadas que, por favor, ouçam os oradores inscri
tos.

Asseguro a palavra ao Deputado Alberto Mou-
rão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO 
Agradeço ao Relator por ter-se sensibilizado, e falo
também como Vice-Presidente da Associação Paulis
ta dos Municípios, órgão que tenho defendido desde
o começo da reforma tributária, apesar de também ter
uma posição de contribuinte, de cidadão. Desde o co
meço expus minha posição em relação à redução da
carga tributária individual. Mas também senti as difi
culdades que os prefeitos atravessam para governar
os municípios.

Quinta-feira, eu e o Deputado Mussa Demes sa
ímos daqui às 20h, quando tivemos oportunidade de
clarear o motivo pelo qual aquelas emendas estavam
sendo propostas para realmente facilitar a vida dos
administradores municipais e também o atendimento
em relação à questão da contribuição social sobre os
orçamentos dos entes federativos da União e dos Mu
nicípios. Com isso, entendo que evitaremos a discus
são de quatro destaques durante sua votação, o que
vai facilitar bastante o encaminhamento.

Aproveito também para dizer ao nobre Presi
dente que não acredito que essas 24 horas darão
condições para que a votação da reforma tributária
não seja realizada. Mesmo que viesse a ser votada na
Câmara este ano, ela teria que passar pelo Senado e
ser colocada em vigor a partir de 2001. Acredito que o

Presidente da Câmara, quando estabeleceu a data
máxima com V. Ex!, Sr. Presidente, dia 30 deste mês,
também estabeleceu uma cronologia para si próprio,
pois tem que colocar em votação em plenário. E
S. Ex!! ainda possui o direito da convocação extraordi
nária desta Casa, até porque é uma matéria de rele
vante interesse público, tendo em vista que a institui
ção de um novo sistema tributário no País vai trazer
desenvolvimento à Nação, geração de emprego, e
dar condições ao País de crescer efetivamente. É
óbvio que há necessidade de se colocar muitas das
ações em prática no futuro, para que realmente o
País entre no eixo. Mas tenho certeza de que o Presi
dente não se furtará a convocar extraordinariamente
esta Casa, assim como também tenho certeza de que os
Deputados não ficarão chateados por trabalhar no pe
ríodo de recesso por uma causa tão nobre quanto a
implantação do novo sistema tributário nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Obrigado, Deputado Alberto Mourão.
Com a palavra a Deputada Lúcia Vânia.

A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sr!! e Srs. Deputados, eu gostaria
de, mais uma vez, solidarizar-me com a Presidência e
manifestar minha satisfação por ter participado desta
Comissão.

Quero deixar claros meus agradecimentos e
meu apoio à Comissão e, sobretudo, ao Sr. Relator
e ao seu relatório -, por ter atendido às nossas suges
tões, convalidando os benefícios adquiridos por nos
so Estado, Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Obrigado, Deputada Lúcia Vânia. V. Ex!, além
de enriquecer esta Comissão com a experiência que
possui e com a contribuição que tem dado durantel to
dos os nossos trabalhos, é nossa única Deputada.
Esta é uma das poucas Comissões em que há uma
musa, e esta musa é a Deputada Lúcia Vânia. Agra
deço sua presença e sua colaboração.

sre e Srs. Deputados, na próxima terça-feira te
remos a votação do relatório, compromisso que, vo
tando a favor, votando contra, destacando pontos,
creio que todos cumprirão. Se, porventura, o Relator
vier a fazer alguma modificação em seu texto, dare
mos um prazo, antes da votação, para a apresenta
ção de destaques relativos a essas modificações. Em
resumo, o Relator fará amesma coisa que fez hoje, ou
seja, destacará as modificações que fez no texto e
aos Srs. Deputados será dada a oportunidade de
apresentarem destaques a elas relativos.
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Lembro a V. Ex!! que estamos hoje encerrando
uma etapa.

Deputado Mussa Demes, V. Ex! é muito mais ex
periente do que nós e tem discutido a reforma tributá
ria há muito tempo, enquanto a maioria dos membros
da Comissão, como eu, começou a trabalhar mais
efetivamente na reforma tributária somente a partir do
dia 23 de março. Portanto, peço sua contribuição no
s~guinte sentido: em algum outro momento da histó
ria recente do Congresso Nacional tivemos, nesta
Casa, uma Comissão que, tratando da reforma tribu
tária, tenha concluído a discussão do relatório e se
preparado para sua votação, após a conclusão do tra
balho do Relator, como tivemos hoje? Com certeza,
não.

Então, acho que temos de comemorar mais esta
etapa vencida e nos prepararmos para uma etapa
muito importante, que é a votação do relatório na pró
xima terça-feira.

Agradeço a todos a presença e a contribuição
que têm dado a esta Comissão.

Obrigado. (Palmas.)
Está encerrada a reunião.
Ata da 431 reunião (ordinária), realizada em

23 de novembro de 1999.
Aos vinte e três dias do mês de novembro de mil

novecentos e noventa e nove, às quatorze horas e
vinte e cinco minutos, na sala n2 4 do anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado
Germano Rigotto, reuniu-se, ordinariamente, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n2 175-A, de 1995,
que "Altera o capítulo do Sistema Tributário Nacional"
e apensadas (Reforma Tributária). A Lista de pre
sença registrou o comparecimento dos Senhores
Deputados Alberto Mourão, Aloizio Mercadante,
Antônio do Valle, Antonio kandir, Antonio Palecci,
Armando Monteiro, Celso Jacob, Eduardo Campos,
Eduardo Paes, Eliseu Resende, Félix Mendonça, Fétter
Júnior, Germano Rigotto, José Militão, Lúcia Vânia,
Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Hauly, Luiz Salomão,
Mareio Fortes, Marcos Cintra, Milton Temer, Moreira
Ferreira, Mussa Demes, Nilo Coelho, Pedro Fernan
des, Roberto Brant, Romel Anizio, Ronaldo Caiado,
Sampaio Dória e Walfrido Mares Guia, titulares;
Alberto Goldman, Antonio Cambraia, Barbosa Neto,
Basílio Villani, Betinho Rosado, Celso Giglio,
Deusdeth Pantoja, Edinho Bez, Gastão Vieira, Ger
son Peres, Henrique Fontana, João Fassarella, José
Carlos Elias, Manoel Salviano, Pauderney Avelino,
Philemon Rodrigues, Ronaldo Vasconcellos, Silvio
Torres e Wilson Braga suplentes. Deixaram de regis-

trar suas presenças os Senhores Deputados João
Pizzolatti, Jorge Khoury, José Priante, Paulo Lima,
Ricardo Berzoini, Ricardo Ferraço. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente, Deputado Germano
Rigotto, deu por aberto os trabalhos. Ata: a Ata da 42ª
reunião foi aprovada, sem restrições. Expediente: Cor
respondência Recebida: Ofício PSDB/llnº 1.483/99, do
Líder do PSDB, Deputado Aécio Neves, Indicando o
Deputado Inaldo Leitão para integrar a Comissão, na
condição de Suplente; Ofícios CD-WM-177 e nº 183199,
do Deputado Waldemir Moka, justificando sua ausência
aos trabalhos da Comissão nos períodos de 16 a 18 e
de 23 a 25 de novembro do corrente ano. Ordem do
dia: apreciação do Parecer do Relator, Deputado
Mussa Demes. Parecer: pela aprovação, com substi
tutivo, da PEC n2 175-Al95 e da de nº 38-Al95, apen
sada; pela aprovação parcial das de n!2! 97-a/95,
195-a/95 e 8-Al99, apensadas; pela rejeição das de
n!2! 14-A/91, 110-Al92, 176-A/93, 46-Al95, 124-Al95,
440-Al96, 559-Al97 e 592-Al98, apensadas; pela ad
missibilidade e, no mérito, pela aprovação das emen
das n!2!6, 16,24,30,42,50,53,54,56,57,59,62,65,
67,80,83,85,86,92,95,97,98, apresentandas na
legislatura anterior; 3, 4, 7, 9,12,17,46,52,60,61,
67, 75, 83 e 90, apresentadas na atual legislatura;
pela aprovação parcial das n!2! 3, 7, 8, 9, 11 , 18, 20,
25,38,47,48,49,58,74,79, apresentadas na legis
latura anterior; 1, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
30,35,36,42,43,47,48,53,54,55,56,58,59,62,
66, 68, 72, 73, 74, 78, 91, 93, 95 e 96, apresentadas
na atual legislatura; pela rejeição das de n!2! 1, 2, 4, 5,
10,12,13,14,15,17,19,21,22,23,26,27,28,29,
31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,46,
51,52,55,60,61,63,64,66,68,69,70,71,72,73,
75,76,77,78,81,82,84,87,88,89,90,91,93,94,
96, apresentadas na legislatura anterior; 2, 5, 8, 13,
14,15,16,22,26,27,28,29,31,32,33,34,37,38,
39,40,41,44,45,49,50,51,57,63,64,65,69,70,
71,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,92,
94, 97 e 98 apresentadas na atual legislatura; e, pela
inadmissibilidade parcial das emendas n!2! 47, apre
sentada na legislatura anterior; 19,74 e 78, apresen
tadas na atual legislatura. A Comissão, atendendo
solicitação do Presidente da Câmara e Lideranças
partidárias, decidiu: votar o parecer do Relator, res
salvados os destaques, na presente reunião, e man
ter aberto o prazo para recebimento de destaques até
às vinte e quatro horas de segunda-feira, dia 29 de
novembro. Usaram da palavra os Senhores Deputados
Pedro Fernandes, Antonio Palecci, Pauderney Aveli
no, José Carlos Aleluia, Eduardo Campos, Antonio
Kandir, Fétter Júnior, Eduardo Paes, Luiz Salomão,
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Alberto Goldman, Ronaldo Caiado, Aloizio Mercadan
te, Luiz Carlos Hauly e Marcos Cintra. O Deputado
José Genoíno falou na qualidade de Líder do PT.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Pre
sidente passou a palavra ao Relator. O Deputado Mussa
Demes, Relator, apresentou complementação de voto.
Orientaram o voto de suas bancadas os Senhores
Deputados Marcos Cintra, pelo PIJPSTIPMNIPSDIPSL;
Eduardo Campos, pelo PSBIPC do B; Luiz salomão,
pelo PDT; Eduardo Paes, pelo PTB; Fétter Júnior, pelo
PPB; Antonio Palocci, pelo PT; Antonio Kandir, pelo
PSDB; Alberto Mourão, pelo PMDB; e Paudemey Aveli
no, pelo PFL. Após o encaminhamento dos Senhores Lí
deres, o Senhor Presidente, Deputado Germano Rigotto,
anunciou a votação nominal do parecer do Relator. Pro
cedida a votação nominal do parecer do Relator, res
salvados os destaques, votaram SIM os Senhores
Deputados Eduardo Paes, Eliseu Resende, Moreira
Ferreira, Mussa Demes, Pedro Femandes, Ronaldo
Caiado, Alberto Mourão, Antônio do Valle, Armando
Monteiro, Germano Rigotto, Luiz Bittencourt, Antonio
Kandir, José Militão, Lúcia Vânia, Luiz Carlos Hauly,
Márcio Fortes, Nilo Coelho, Aloisio Mercadante, Anto
nio Palocci, Milton Temer, Ricardo Berzoini, Fétter Jú
nior, Romel Anizio, Sampaio Dória, Walfrido Mares
Guia, Celso Jacob, Luiz Salomão e Eduardo Campos
- Titulares, e Paudemey Avelino, Deusdeth Pantoja,
Edinho Bez, Gastão Vieira, Sílvio Torres, Gerson
Peres e Celso Giglio - Suplentes; Votou NÃO o Deputado
Marcos Cintra - Titular. O Deputado Marcos Cintra
apresentou voto em separado, pela rejeição da maté
ria. Tendo 35 votos favoráveis e um contrário, o pare
cer do Relator foi aprovado, ressalvados os desta
ques. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente, Deputado Germano Rigotto, encerrou a reu
nião às dezesseis horas e vinte e quatro minutos, an
tes, convocando reunião para o dia 01 de dezembro
para a Votação dos Destaques. E, para constar, eu,
Angélica Maria Landim Fialho Aguiar, secretária, la
vrei a presente Ata, que lida e aprovada será assina
da pelo Senhor Presidente e encaminhada à publica
ção, juntamente com as notas taquigráficas, após de
codificadas.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da presente reunião.

Devido à distribuição antecipada de cópias das
atas da 4211 reunião a todos os membros presentes,
indago da necessidade da sua leitura. (Pausa.)

Solicitada a dispensa da leitura pelo Deputado
Nilo Coelho.

Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão
e votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam, permane
çam como estão. (Pausa.)

Aprovada a ata.
Informo que se encontra aqui o Presidente da

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
Deputado José Carlos Aleluia, a quem agradeço a
presença, e também o Relator da CPI do Narcotráfi
co, Deputado Moroni Torgan, que está fazendo um
trabalho exemplar e digno de aplauso e de registro
nesta Comissão. Peço, então, uma salva de palmas
para os dois. (Palmas.)

Deputado Moroni Torgan, quero cumprimentá-lo
e, com certeza, a todos os membros da CPI do Narco
tráfico. Muito obrigado pela presença de V. Ex!.

Correspondência recebida:
Ofício n2 1.483, de 1999, do Líder do PSDB,

Deputado Aécio Neves, indicando o Deputado Inaldo
Leitão para integrar a Comissão na condição de Su
plente.

Ofício n2 777, de 1999, do Deputado Waldemir
Moka, justificando sua ausência aos trabalhos da Co
missão no período de 16 a 18 de novembro do corren
te ano.

Ofício n2 183, de 1999, do Deputado Waldemir
Moka, justificando sua ausência nos trabalhos da Co
missão no período de 23 a 25 de novembro do corren
te ano.

Ordem do Dia.
A Ordem do Dia de hoje prevê a votação do pa

recer do Relator, Deputado Mussa Demes.
Na verdade, quero informar aos senhores mem

bros da Comissão, antes de conceder a palavra ao
Deputado Mussa Demes para fazer as considerações
que julgar oportunas e apresentar algumas modifica
ções realizadas no seu relatório, que esta Presidên
cia recebeu um apelo do Presidente Michel Temer,
solicitando à Presidência desta Comissão que o rela
tório seja votado hoje - S. Ex! consultou uma série de
Líderes -, mas não os destaques a partir de amanhã,
como previsto. O Presidente Michel Temer sugeriu
que votemos os destaques a partir de terça-feira da
semana que vem, e ainda que fique aberta a apresen
tação de destaques até segunda-feira, às 24 horas.
Assim, poderemos ter entendimentos envolvendo as
bancadas, as Lideranças e mesmo os representantes
de Estados que permanecem com algumas dúvidas e
que gostariam de alterar a proposta do Relator.

Então, o apelo que me fez o Presidente Michel
Temer é para que votemos o relatório hoje, ressalva
dos os destaques, que começariam a ser votados na
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terça-feira da próxima semana, podendo ainda ser
apresentados novos destaques, frutos de negociação
e entendimento, até segunda-feira, à meia-noite.

Esta Presidência comunica aos senhores mem
bros da Comissão que, para o bom andamento dos
trabalhos, e a fim de que cheguemos às definições
necessárias, acata o pedido do Presidente Michel Te
mer, respaldado por vários Líderes que estiveram
com S. Ex!, para que possamos ainda avançar em tor
no do relatório e em busca do entendimento, no senti
do de aprovar o resultado da negociação não apenas
na Comissão, mas também no plenário da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

Concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernan
des, que me havia solicitado.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr.
Presidente, queria que V. Ex! levasse em considera
ção que terça-feira é feriado em Brasília, e na base
territorial do Distrito Federal não haverá expediente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Começaríamos, então, na quarta-feira,
Deputado Pedro Fernandes. Na verdade, o que se pe
diu foi que o encerramento da apresentação de desta
ques só ocorresse na terça-feira à noite. Na quar
ta-feira, então, iniciaremos sua votação.

Com a palavra o Deputado Antonio Palocci.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.

Presidente, quero compreender a proposição apre
sentada por V. Ex! e pela Presidência desta Casa, até
a entendendo como um mecanismo para garantir o
bom andamento da votação nesta Comissão. Ocorre
que já a adiamos por três vezes, depois que estabele
cemos a data de apresentação do relatório final do
Deputado Mussa Demes e do início da votação.

Tenho certeza de que, por parte de V. Ex!, esses
adiamentos se dão no sentido de garantir o melhor
andamento da votação da reforma, mas ressalto que
nossa bancada se preocupa com eles. Quando vota
mos o adiamento, na semana passada, a contragosto
da grande maioria da Comissão, é bom que se regis
tre - e, acredito, também de V. Ex! -, o relatório trazia
modificações; algumas até positivas. Entra elas, havia
uma que consolidava, na Constituição, os benefícios
fiscais dados por Estados que promovem a guerra fis
cal.

Acredito que esse tenha sido um ponto de recuo
no relatório, exatamente no aspecto em que o Relator
tem tido o compromisso excepcional com o País no
sentido de garantir o equilíbrio do processo de desen
volvimento, recusando mecanismos tributários que
favoreçam uma guerra fiscal predatória. O Deputado
Mussa Demes tem defendido a necessidade do de-

senvolvimento regional, dos fundos de desenvolvi
mento, mas tem, corretamente, recusado os meca
nismos de guerra fiscal.

Hoje, estamos novamente discutindo e decidin
do um adiamento, e o relatório traz mais um mecanis
mo de concessão à guerra fiscal. Refiro-me ao art. ao,
§§ 12 e 22, que propõe a concessão, pela União, de fi
nanciamento suplementar aos benefícios concedidos
pelos Estados até 31 de outubro de 1999, sendo o li
mite da concessão de 3% da arrecadação dos Esta
dos.

Nossa preocupação é que não há apenas um
adiamento dos procedimentos da Comissão. Junto a
ele, estamos observando mudança qualitativa no re
latório em relação a questões absolutamente funda
mentais da reforma tributária, como a guerra fiscal.
Nossa bancada - e, acredito, a maioria das bancadas
e dos Deputados desta Comissão - teve, durante
todo o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão
Especial da Reforma Tributária, a afirmação de princí
pios que vão no sentido de, definitivamente, colocar
uma barreira no processo que desorganiza a econo
mia brasileira, joga por terra qualquer plano sério de
desenvolvimento nacional e institui mecanismos de
concorrência desleal na economia. Sr. Presidente, te
nho certeza de que esse também é o seu pensamen
to.

Ontem, os Srs. Governadores se reuniram e le
vantaram questões importantes para esta Comissão,
como, por exemplo, a da autonomia dos Estados.
Mas, em nenhum momento, a Carta dos Governado
res - tenho-a aqui comigo - pede ressarcimento pela
sua própria guerra fiscal. Pelo contrário, li uma decla
ração do Governador Mário Covas em que S. Ex! diz
que São Paulo perde com a reforma tributária, mas
elogia o texto do Relator Mussa Demes, já que esse
engloba o País como um todo. Mas, fundamentalmen
te, não houve nenhuma solicitação concreta do con
junto dos Governadores nesse sentido.

Então, primeiro, pondero a V. Ex! que evitemos o
adiamento da votação dos destaques. Ressalto que
queremos apresentar um destaque essencial para
nossa bancada e, acredito, para o País, relativo à
questão federativa e à autonomia dos Estados.

Reconhecemos a necessidade de haver legisla
ção federal para o IVA e também para a definição de
alíquotas, no plano federal, no sentido de normatizar
a situação de hoje, quando prevalecem 44 alíquotas
do ICMS. Portanto, apoiamos essas iniciativas, mas
também a reivindicação dos Governos para que seja
respeitada a autonomia dos Estados em instituir suas
próprias alíquotas de IVA, ou seja, que haja uma le-
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gislação relativa à alíquota dos Estados. Não me refi
ro a alíquotas para cada Estado, mas destinadas a
cada Estado. Defendemos e achamos positiva a insti
tuição do tributo relativo ao Estado, o que não iria con
frontar com o fundamento do relatório do Deputado
Mussa Demes, e poderia ser um gesto de acordo ao
que os Govemadores manifestaram em relação a
esta Comissão.

Apresento nossa estranheza pelo fato de não
haver nenhuma reivindicação coletiva dos Governa
dores - não está na Carta dos Governadores - que
busque compensações pela guerra fiscal que foi feita.
Mas, infelizmente, por dois momentos, o relatório as
traz.

Registro aqui a presença do nosso Líder José
Genoíno, que tem acompanhado esta Comissão e
dado contribuição fundamental a ela.

Então, ressalto que dificilmente a bancada do
PT votará o substitutivo, se ele prosseguir nessa linha
em relação à questão fundamental do relatório, defini
da com muito esforço da Comissão e por decisão co
rajosa e firme do Relator Mussa Demes, no sentido
de eliminar esta coisa odiosa, que atrapalha toda a in
dústria séria e o processo de desenvolvimento sadio
do Brasil, que é a guerra fiscal.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Deputado Antonio Palocci as
considerações; e ao LíderJosé Genoíno, a presença.

Apenas peço aos colegas que façam seus pro
nunciamentos rapidamente, porque não está na hora
de discutir a matéria.

Se o Líder José Genoíno quiser manifestar-se,
concedo-lhe a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSé GENOfNO - Sr. Pre
sidente, falarei como Líder, e serei breve, aproveitan
do para dar continuidade à exposição do nosso com
panheiro de bancada, Deputado Antonio Palocci.

Temos um problema para enfrentar na reforma
tributária e fiscal, ao qual me referi na última reunião
da Comissão que participei, que é criar maioria políti
ca nesta Casa para que o projeto discutido na Comis
são Especial se viabilize no plenário e a reforma seja
feita para valer.

Há uma questão política sobre a qual temos de
nos debruçar, eque temos de enfrentar: a crise federati
va. Essa questão política central pode ser enfrentada,
de um lado, pela legalização da guerra fiscal. É um ca
minho. Acho até que alguns Governadores admitem
essa possibilidade. O outro caminho é vedar a guerra
fiscal, estabelecer justiça, no que diz respeito à veda-

ção, e o grau de autonomia dos Estados para enfren
tar esse problema num país federativo.

No nosso entender, é necessária ainda uma ela
boração, uma polêmica, para dar conta dessa ques
tão que não está solucionada. E queremos solucio
ná-Ia, não pela via da guerra fiscal, mas por um acor
do em que possamos discutir os destaques nesta Co
missão. Certamente, tem que ser levada em conta a
posição dos Estados.

Como falava na reunião da Comissão, é neces
sária a racionalização do sistema tributário com o cri
tério da justiça tributária. E nossas reivindicações ao
Relator foram levadas em conta, em relação ao im
posto de renda negativo, ao imposto sobre grandes
fortunas e ao imposto sobre herança, o que depende
rá, é claro, da regulamentação de lei infraconstitucio
nal.

A questão federativa, no entender da bancada
do Partido dos Trabalhadores, é um problema sem so
lução adequada no substitutivo. Talvez exija nossa
ousadia e uma disputa política, porque, além de que
rermos pensar o País, temos responsabilidade de go
vernar três Estados e de participarde mais quatro Go
vernos Estaduais em que esse problema está se
apresentando de maneira concreta.

Portanto, a grande questão apresentada, para
que os membros da Comissão e até os Líderes de
partidos pensem a respeito, é que busquemos uma
solução de equilíbrio, em que não seja o vale-tudo da
guerra fiscal, mas que resolva a crise do pacto federa
tivo. No nosso entender, essa solução não está con
templada inteiramente no substitutivo do Relator - há
até esses recuos assinalados pelo meu companheiro
de bancada, Deputado Antonio Palocci.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Deputado José Genoíno, Líder
do PT, que tem contribuído com os trabalhos da nos
sa Comissão.

De imediato, passo a palavra ao Deputado
Pauderney Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO
Sr. Presidente, Sro!!! e Srs. Deputados, meu caro Rela
tor, Deputado Mussa Demes, um ditado do interior do
meu Estado retrata bem a situação em que estamos
vivendo: farinha pouca, meu pirão primeiro!

Vivemos uma crise no Brasil. Os Estados ten
tam angariar, por meio de incentivos, empresas e em
pregos, no sentido de viabilizar suas administrações.
Entendemos ser dever legítimo não apenas dos Go
vernadores, mas também dos representantes do
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povo nos Estados pressionar para tentar impor suas
vontades.

Esta Casa é do povo brasileiro, é o Parlamento.
E o que vejo na decisão tomada hoje por V. Ex!,
Deputado Germano Rigotto, é simplesmente o espe
lho da experiência adquirida ao longo de seus três
mandatos.

De acordo com o Deputado Mussa Demes, essa
solução é boa no sentido de continuarmos conversan
do para encontrar uma convergência que, de fato, nos
leve ao objetivo final, que é a aprovação da reforma
tributária, que todos os partidos que compõem esta
Casa - PFL, PMDB, PT, PSDB, PTB -, o povo brasi
leiro e os vários segmentos da sociedade querem.
Portanto, a decisão tomada por V. Ex! hoje é legítima
e, sobretudo, fruto da experiência colhida.

Entendo que devemos continuar buscando a
convergência com equilíbrio, para que possamos
atingir o objetivo que todos queremos, que é a apro
vação da reforma tributária. Quero dizer que a posi
ção do meu partido está sendo respeitada. Vamos
cumprir o que dissemos: votar hoje o texto do Relator
Mussa Demes e, a pedido do Presidente da Casa,
adiar a votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Antonio Kandir.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
sobre a qual até o Deputado Antonio Kandir poderá
opinar.

Já que se trata de emenda constitucional, pode-
. remos, com o parecer do Relator, fazer introduções e

modificações antes de votá-Ia. Se votarmos a emen
da constitucional, só teremos como alternativas os
destaques, mas não poderemos mais acrescentar
matéria nova. A pergunta que formulo a V. Ex! é se,
havendo consenso partidário, poderíamos enfrentar
certas questões do ponto de vista de destaques de
emenda aglutinativa na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Genoíno, respondo a V. Ex!.

A Comissão pode apresentar destaques. A soli
citação do Presidente Michel Temer foi que votásse
mos os destaques a partir da próxima semana, possi
bilitando que, até segunda-feira à noite, outros sejam
apresentado~. Na verdade, a emenda aglutinativa
pode ser apresentada no plenário da Casa, quando o
projeto lá chegar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, a questão de ordem levantada pelo
Líder do PT é de extrema relevância, porque S. Ex!,

Deputado experiente, percebeu o óbvio: ao aprovar o
texto do Relator, estaremos engessando as alternati·
vas e condicionados ao que estiver, em forma de
emendas regimentalmente apresentadas, no texto do
Relator e nos seus destaques. Nada mais do que
isso. Não vai haver consenso diferente. O entendi
mento e a lógica dos que querem a reforma tributária
os levam a não votar isso. Votar isso é engessar e in
viabilizar a reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço ao Deputado José Genoíno sua com
preensão. Estou sendo condescendente.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Deputado Germano Rigotto, apenas um lembrete: te
mos 208 propostas diferentes apensadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Sem a menor dúvida. Temos nada mais nada
menos do que nove propostas de emenda constitucio
nal; 99 propostas de emenda apresentadas anterior
mente à instalação da nossa Comissão, que foram re
validadas; 99 propostas de emenda apresentadas du
rante o período de apresentação de emendas, sendo
que quinze globais. Emendas que podem ser utiliza
das, sim, para apresentação de destaque.

Quero deixar muito claro que temos etapas a
vencer na reforma tributária. Uma etapa é na Comis
são; e aí temos condições, por meio de destaques, de
levar aperfeiçoamentos à proposta do Relator. A outra
etapa, Deputado José Genoíno - e peço a compreen
são de V. Ex! -, será no plenário, onde outras profun
das modificações poderão acontecer como resultado
da discussão em plenário.

É bom deixar claro que os destaques a serem
apresentados o serão sobre nove propostas de
emenda constitucional; 99 emendas apresentadas
posteriormente, sendo quinze globais; e sobre o rela
tório do Deputado Mussa Demes. Então, temos uma
quantidade incrível de matéria que pode ser destaca
da, com aperfeiçoamentos na proposta.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, serei breve.

Quero deixar claro que meu objetivo é diferente
do objetivo do Deputado José Carlos Aleluia. Nesse
sentido, insisto na questão de ordem que formulei a
V.Ex!.

V. Ex! disse que temos muitas matérias para
destaque. No entanto - e aí é um acordo de procedi
mento -, as bancadas têm um número limitado de
destaques. Como existem muitas emendas que po
dem ser destacadas por destaques simples, que não
são de bancada, e portanto incidem sobre matéria
apresentada nesta Comissão, que haja flexibilidade
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por parte de V. Ex!!, para que haja consideração das
bancadas aos destaques simples, para melhor exa
me, já que há limitação regimental sobre o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Genoíno, esta Presidência vai
constituir, entre os membros desta Comissão, outra
comissão de Deputados para discutir exatamente a
questão dos destaques, e, talvez, estabelecer mais
quatro ou cinco destaques por bancada.

Esta Presidência pode ser criticada por algumas
atitudes, mas jamais por não ter conduzido o trabalho
democraticamente, permitindo que todos opinem,
que todos falem, que todos sugiram.

Vamos estabelecer, a partir da votação do rela
tório - daí a importância de começarmos a votação
dos destaques na próxima quarta-feira -, um procedi
mento que permita mais destaques; não um número
absurdo, mas limitado, que as bancadas possam defi
nir. Em vez de quatro destaques de uma, que se pas
se para oito; de três de uma, que se passe para seis.
Estou dando um exemplo. Mas isso como resultado
da discussão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENO(NO - Sr. Pre
sidente, estou contemplado com a resposta de V. Ex!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado José Genoíno.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Eduardo Campos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, na semana passada eu me fiz essa inda
gação feita agora pelo Líder do PT, Deputado José
Genoíno. Chegamos a discutir a possibilidade de pe
dir-lhe - V. Ex! havia se comprometido na reunião an
terior - um prazo para que pudéssemos discutir com
nossas bancadas, ouvir nossas Lideranças, já que se
aprofunda aqui a questão da guerra fiscal, para que
possamos ter uma posição também sintonizada com
o comportamento de nossos partidos no plenário.
Não adianta estar representando aparentemente
nossas bancadas, e de fato não estar.

De forma que é mais seguro ajudar a reforma a
caminhar. E, antes de se proceder ao início da discussão
e da votação do relatório, sob pena de termos de usar o
Regimento, que fiquem claras as regras dos destaques,
porque senão teremos de concordar que haverá um en
gessamento severo no processo da discussão.

É importante, quem sabe, suspender esta reu
nião por dez, quinze, vinte minutos, para que V. Ex!
defina com a Mesa, imediatamente, os critérios de
tratamento aos nossos destaques, sob pena de ter
mos de usar o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Eduardo Campos, V. Ex!! pode con
fiar nesta Presidência.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 
Nunca deixei de fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Seremos o mais democrata possível. Essa
será uma decisão de todos os Líderes, não da Presi
dência. Vou reunir os representantes de cada banca
da para definir com tranqüilidade o número de desta
ques, além dos de bancadas, que poderíamos votar
individualmente. Então, a partir da conclusão desta
reunião, já vamos tomar essa providência para definir
com tranqüilidade quantos destaques poderemos vo
tar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Não
vai definir antes?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Eduardo Campos, é melhor sentar
mos para decidir a respeito do limite. A decisão preci
pitada - mesmo em vinte minutos - pode não ser a
melhor.

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Kandir.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Srs. VICe-Presidentes, Deputadas
e Deputados, reputo a decisão apresentada pelo
Deputado Germano Rigotto a esta Comissão, a partir
de uma avaliação e de um pedido do Deputado Michel
Temer, extremamente positiva e inteligente. Positiva
porque permite avanço importante no processo da re
forma tributária, que é a aprovação desse substitutivo.

Nesse ponto, quero, infelizmente, discordar do
meu amigo, Deputado Antonio Palocci, pois não acre
dito que tenha havido perda de qualidade no projeto
do Deputado Mussa Demes. A aprovação desse pro
jeto, de fato, vai permitir colocar um fim na insanidade
que é a guerra fiscal.

O importante na aprovação desse substitutivo é
que vamos passar para outro nível de discussão, ou
seja, daremos um salto qualitativo e iremos negociar
politicamente os ajustes necessários para que a re
forma seja efetivamente aprovada. Nesse sentido,
digo que é extremamente inteligente a proposta do
nosso Presidente Michel Temer, na forma de comuni
cação, de aumentar o tempo para discussão dos des
taques.

Na verdade, temos de transformar isso num pro
cesso realmente político, em que haja tempo para,
até o início da semana que vem, serem apresentados
novos destaques, que serão votados a partir de quar
ta-feira, com o objetivo, sim, de se aprovar a reforma
tributária.
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Ninguém desconhece os enormes problemas
que advêm do passo histórico de acabar com a guer
ra fiscal. Todo mundo sabe quais foram as práticas re
alizadas por vários Estados, e que o fim da guerra fis
cal significa compromissos em que alguns terão mais
ou menos facilidades. É exatamente para isso que o
Deputado Mussa Demes, com muita lucidez, procurou
abrir uma porta no seu relatório. Mas é preciso dizer,
com muita clareza, que o Relator fez a correção, e
mais do que isso, teve a inteligência e a visão história
de que, de fato, esse relatório precisa acabar com a
guerra fiscal.

Aqui, é preciso até responder politicamente a al
gumas afirmações...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Antonio Kandir, vou pedir a V. Ex!,
meu Primeiro Vice-Presidente, e aos Deputados que
utilizarem a palavra, que, por favor, não entrem na dis
cussão do mérito. Não é hora de discutirmos mérito,
mas de encaminharmos a questão e a votação. Se
formos discutir mérito, debateremos a tarde inteira; e
já passamos da etapa de discussão de mérito.

Então, peço a V. Ex! que ajude a Presidência,
para que possamos encaminhar, de imediato, a vota
ção.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Pois
não, Sr. Presidente. Detalhava a questão, a pedido da
própria Presidência. Se mudou seu pedido, podemos
alterar então a orientação.

Se já temos condições de votar, é ótimo que en
caminhemos a votação. No entanto, quero registrar,
mais uma vez, que é preciso fazer uma separação
clara entre guerra fiscal e concorrência fiscal. Quando
se diz que esse relatório coloca um ponto final na
guerra fiscal, ninguém está fazendo uma ação antife
derativa. Discute-se - e este é o mérito, que precisa
ser sublinhado na proposta do Deputado Mussa
Demes - que uma coisa é fazer um processo de auto
fagia fiscal, cavar o buraco fundo da estagnação eco
nômica, dilapidar a situação financeira do setor públi
co; outra coisa é criar condições para uma verdadeira
concorrência fiscal, e isso o relatório permite.

Quero parabenizar o Presidente por sua deci
são, qual seja, votar de imediato o relatório e ~provar

o substitutivo, para darmos andamento célere a uma
discussão política, no sentido de que, por meio de
destaques, possamos avançar na reforma tributária.
Quer dizer objetivamente o seguinte: colocar um pon
to final na guerra fiscal e dar condições objetivas para
que os que fizeram a guerra fiscal administrem sua
nova situação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Concedo a palavra ao Deputado Fetter
Júnior. Peço, por favor, que S. Ex! seja rápido e não
discuta o mérito.

O SR. DEPUTADO FETIER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, para nós, que estamos acompanhando esta
Comissão ao longo dos últimos oito meses, em prati
camente todas as reuniões - senão todas -, num pri
meiro momento, a reação de postergar votações gera
certo desconforto. De outra parte, todo o interesse
que se nota em adiamentos, ampliando assim a pos
sibilidade dos destaques, na verdade é uma demons
tração efetiva da eficiência da Comissão. Ou seja,
andamos tão rápido que os Governos Estaduais e
segmentos importantes da sociedade agora estão
correndo atrás e pedindo um tempo para discutir, não
apenas a guerra fiscal, mas outros itens também. A
guerra fiscal é um dos pontos que estão em discussão e
que precisam de consenso.

Então, se de um lado não gostaríamos de adiar
um minuto a votação, para efetivamente irmos a ple
nário e fazermos a reforma tributária de que o Pafs
precisa, de outro, essas postergações solicitadas são
um atestado da importância, da competência e da efi
ciência desta Comissão, que andou num ritmo muito
acima do que a sociedade esperava. E, agora, a
sociedade, por intermédio de vários segmentos, soli
cita tempo para discutir.

O pedido do Presidente da Câmara, no sentido
de se buscar consenso ou peJo menos maioria sólida
nos partidos, é adequado. Não adianta irmos contra
isso e depois não termos viabilidade para aprovar
uma reforma que represente os anseios da socieda
de.

Então, não gostaria de adiar. Tenho certeza de
que todos os membros da Comissão ficam divididos,
porque gostariam de votar logo os destaques. Mas a
possibilidade de ampliar o número de destaques por
bancada e, além disso, de se buscar um consenso
que viabilize politicamente esta reforma, para que de
pois eJa corra mais ligeiramente nas votações de ple
nário, parece-me uma estratégia correta.

Em nome do PPB, autorizado pelo Líder da nos
sa bancada, quero dizer que concordamos com a vo
tação do relatório, com a ampliação dos destaques a
serem votados de forma preferencial e, aí, sim, de
uma vez por todas, com o início das votações dos
destaques na semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao nobre Deputado Fetier Júnior.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Paes.
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o SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, serei breve.

Todas as vezes--emque se falou em adiamento
da discussão, de votação e de votação de destaques,
tenho sido contrário. Mas, nesta oportunidade, vou
apoiara decisão do Presidente da Comissão em adiar
a votação de destaques, já que faremos hoje - e isso
faz parte do acordo - a parte mais importante, que é
justamente votar o relatório do nobre Deputado
Mussa Demes.

Parece-me que, aí - também vou me permitir
discordar do Deputado Antonio Palocci -, em se vo
tando o parecer do Relator, ficam garantidos os man
damentos que a própria Comissão estabeleceu, após
tanto tempo de discussão.

Então, deixo registrado o meu apoio a essa pro
posta, realçando, é claro, a importância de votarmos
hoje, agora o relatório do Deputado Mussa Demes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto ) - Agradeço ao nobre Deputado Eduardo Paes
pela sua intervenção.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sa
lomão.

O SR. DEP;UTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, nosso-Vice-Presidente, Deputado Antonio
Kandir, disse que sua decisão era sábia, inteligente e
positiva. Acho que ele está incorrendo num certo ple
onasmo, porque todas as decisões de V. Ex! têm sido
muito inteligentes. Mas quero discordar, na oportuni
dade, da decisão de V. Ex!. Claro que vou respeitá-Ia,
acatá-Ia, mas está acontecendo o que eu temia - e
disse, na semana passada, que ia acontecer. Não te
mos mais nenhuma segurança em relação ao término
deste processo. O adiamento, na semana passada,
foi uma capitulação política desta Comissão, que esti
mulou esta nova pressão, quase insuportável, agora
exercida pelo próprio Presidente da Casa.

Sr. Presidente, a verdade é que a semana de
negociações que o nobre Relator Mussa Demes teve
com representantes dos Estados não resultou em
praticamente nada. A emenda que o Deputado traz é
um detalhamento do que já havia trazido no art. ao.

De modo que o adiamento da semana que pas
sou foi inútil. Perdemos uma semana sem nenhum re
sultado concreto, sem nenhuma concessão de parte
dos Secretários da Fazenda. Por quê? Na verdade,
Sr. Presidente, eles estão sendo apenas instrumen
tos de pressão dos grupos econômicos nacionais e
estrangeiros, que estão interessados na manutenção
dessa guerra fiscal, que os favorece - enquanto gru
pos econômicos -, em detrimento do interesse maior

da sociedade de cada Estado aqui defendido, e do
País.

Lamento que os Governadores estejam absolu
tamente desinformados sobre o que se discute nesta
Comissão. É óbvio que os Estados consumidores se
rão altamente beneficiados pela mudança do sistema;
as prejudicadas serão as multinacionais atraídas para
seus Estados. É a Ford, na Bahia; a Arisco, em Goiás,
e tantas outras multinacionais. Por isso, quero deixar
claro que estamos fazendo concessões aos grupos
econômicos interessados em manter a guerra fiscal
que aí está.

Agora, não podemos deixar de registrar a intem
pestividade e a falta de oportunidade do Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil. S. Ex!, que é oriundo da
Fazenda, ficou absolutamente omisso durante estes
oitos meses, mas, agora, apresenta-se como crítico
do projeto Mussa Demes, da Comissão Especial da
Reforma Tributária. Isso é um absurdo! Só num país
como o Brasil um Governo irresponsável corno este é
capaz de permitir que um Ministro, ao apagar das lu
zes do trabalho da Comissão, venha fazer essa mani
festação, como de resto o fez antes o Secretário Eve
rardo Maciel.

Sr. Presidente, decepciono-me profundamente
com a capacidade deste Congresso em se curvar a
essas pressões, talvez até porque ignore a verdadei
ra intenção dos Secretários qa Fazenda. Vi um esbo
ço da proposta desses senhores, que pretende subs
tituir o Congresso Nacional, o Senado Federal, por
um Conselho de 27 representantes dos Estados 
Secretários ou seus assessores. Ora, isso é querer
transformar a Cotepe no Senado Federal. Esta Casa
não pode aceitar esse absurdo.

A concessão que está sendo feita é no sentido
de dar oportunidade de mais uma rodada de conver
sações com Secretários, que não estão defendendo
os interesses da sociedade dos seus Estados, nem
seus Fiscos, mas grupos econômicos com os quais
estão comprometidos politicamente, e que serão os
grandes beneficiários de uma eventual mudança, a
qual, acredito, não acontecerá, porque confio no no
bre Deputado Mussa Demes. Considero-o um ho
mem honrado, de posições firmes, e S. Ex! não fará
concessões indevidas.

Aproveito para comentar o pronunciamento do
nobre Deputado Antonio Palocci e dizer que essa al
teração, de nenhuma maneira, modifica a substância
dos entendimentos havidos nesta Comissão,.do con
senso que foi estabelecido, e não representa nenhu
ma capitulação do Relator Mussa Demes.
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De modo que, Sr. Presidente, concluo dizendo
que estou decepcionado com esse adiamento, mas
confio em V. Ex!, na firmeza dos seus propósitos, e no
Relator Mussa Demes, no sentido de que votemos
imediatamente esse projeto.

Para não me delongar mais, requeiro a V. Ex!
que submeta o relatório imediatamente à votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Alberto
Goldman.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Por incrível que pareça, vou fazer uma questão de or
dem que é uma questão de ordem.

V. Ex! deu uma resposta a uma questão de or
dem sobre a aglutinação de emendas. A aglutinação
de emendas é possível no plenário. Não há proibição
expressa de que isso seja feito nas Comissões. Esta
mos trabalhando aqui, até certo ponto, interpretando
o Regimento Interno de forma ampla. Se não fosse
assim, o Deputado Mussa Demes não poderia ter
apresentado aqui o substitutivo, nem se poderia ado
tar o princípio que V. Ex! está adotando, de aumentar
o número de emendas para cada bancada.

Exatamente nesse sentido, peço a V. Ex! que
pense - não é preciso responder agora -, na hipótese
de haver necessidade de acordo de uma emenda
aglutinativa, em aceitá-Ia. Não podemos deixar de fa
zer uma coisa boa porque o Regimento nos proíbe; o
Regimento foi feito para nos ajudar. Se ele está nos
atrapalhando, e há um consenso razoável em relação
a isso, acho perfeitamente factível que V. Ex! adote o
princípio que tem adotado até agora.
. O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Alberto Goldman, com sua inteli
gência e experiência, V. Ex! sabe que, nesta Casa, o
entendimento envolvendo todas as bancadas está
acima de qualquer questão. Quantas propostas de
emenda constitucional foram votadas no plenário de
pois de grande entendimento que passou por cima,
até, de algum dispositivo regimental? Mas a garantia
foi o entendimento envolvendo todas as bancadas. Se
isso acontecer, não tenho a menor dúvida de que
avançaremos mais do que se levarmos em conta o
que dispõe o próprio Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo
Caiado.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Serei
breve, Sr. Presidente.

Gostaria de,.em primeiro lugar, parabenizar a
Coniissão por todos os encontros que realizou no País.

Temos de deixar claro um ponto, nesta reunião
de hoje, pois a verdade tem de ser dita: a maioria dos

Governadores e dos Secretários de Fazenda não
achava que este projeto evoluiria rapidamente. Eles
realmente não atentaram para o fato e não deram a
verdadeira importância a esta discussão. Mas isso
não os descredencia, apesar de terem sido omissos
em um momento.

Hoje, sim, estamos começando a trabalhar com
informações fornecidas pelos Secretários de nossos
Estados, o que não tínhamos anteriormente, e alguns
pontos nos preocupam. Gostaria de deixar claro que
ninguém, aqui, está defendendo guerra fiscal, mas
também devemos ter a coragem de falar que o eixo de
desenvolvimento tem de sair de Rio de Janeiro e São
Paulo.

Existe uma única coisa, que é um fundo consti
tucional pará Norte, Nordeste e Centro Oeste, e com
juros e taxas maiores do que tudo o que é concedido
ao Sul e ao Sudeste deste País. Um fundo constitucio
nal, hoje, é extremamente penalizador e inviável para
qualquer setor, seja ele industrial, produtivo primário
ou da área de turismo. As taxas são IGP-DI mais 8 ou
10%, muito acima de outras taxas fornecidas para in
centivos, via BNDES, para as regiões do sul.

Então, temos de ser claros. V. Ex!! mencionou
que está fazendo esse adiamento para que possa ser
ampliado o número de destaques; a discussão será
prorrogada para a próxima semana para que um con
junto de Parlamentares reúna-se com seus Governa
dores e seus Secretários de Estado, a fim de que tam
bém possamos trazer alterações que não venham pe
nalizar...

E aqui falo de cabeça erguida: defendo, sim,
meu Estado de Goiás. Se meu Estado de Goiás não
tivesse tido habilidade para trabalhar, ele seria hoje
apenas consumidor e não teria qualquer indústria ins
talada lá. Seria apenas um Estado produtivo primário,
porque as grandes indústrias estariam instaladas no
eixo Rio/São Paulo.

Por isso, Sr. Presidente, deposito toda confiança
na abordagem em relação à votação do substitutivo
do Deputado Mussa Demes, mas que deixemos em
aberto, até a próxima semana, a apresentação de
emendas, e que V.Exa. constitua uma Comissão com
a finalidade de encontrar soluções para os problemas
do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, os quais
queremos resolver.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigotto)

- Agradeço ao nobre Deputado Ronaldo Caiado.
A decisão da Presidência é esta: a partir da vo

tação do relatório, teremos a possibilidade de, na pró
xima semana, iniciar a votação dos destaques; e ain-
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da, por meio de Comissão tirada pela Presidência,
buscar esses encaminhamentos que V.Ex! mencio
na.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Aloizio
Mercadante, membro desta Comissão e Presidente .
da Comissão de Economia da Casa.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Obrigado, nobre Deputado Germano Rigotto, por
conceder-me a palavra.

Basicamente, quero reafirmar a posição que te
mos tido, como bancada, durante todo este processo.
É evidente que temos destaques bastante importan
tes na discussão do relatório, e vamos apresentá-los,
justificá-los e procurar convencer a Comissão e o Ple
nário.

No entanto, achamos, desde o início, que o
grande mérito deste projeto era acabar com a guerra
fiscal, com o documento que continha a posição de 23
Governos, apresentado pelos Secretários de Finan
ças. Pensamos que há outras formas de contemplar o
pacto federativo sem trazer de volta a guerra fiscal.
Por exemplo, uma alíquota uniforme nacional, com
administração tributária por Estado. Esse seria um
caminho novo, o qual poderíamos discutir no âmbito
da Comissão.

Na semana passada, íamos votar o relatório,
mas foram suspensas as atividades da Comissão. De
pronto, estou recebendo uma emenda. Defendi a pri
meira emenda, achei-a absolutamente oportuna, sem
nenhum impacto fiscal. É completamente marginal,
do ponto de vista das finanças, mas tem um sentido
ecológico bastante importante, que deve ser contem
plado.

Com relação à segunda emenda, Deputado
Mussa Demes, posso estar enganado nos meus cál
culos, mas, se a receita dos Estados é de 66 bilhões
de reais, e V. Ex! está propondo um financiamento su
plementar para os benefícios concedidos por eles, até
outubro, no valor de 3% da receita da arrecadação,
isso significa 1 bilhão e 980 milhões de reais por ano,
aproximadamente. Estamos falando aqui, da ter
ça-feira da semana passada para cá, em 12 bilhões
de reais para a guerra fiscal. É isso o que está escrito
aqui: 12 bilhões de reais. Um bilhão e 980 milhões de
reais por ano, vezes 6 anos, representam 12 bilhões
de reais. E, mais grave: essa proposta foi apresentada
sem qualquer discussão, intervenção ou reflexão.
Isso não fazia parte do relatório.

Dissemos o tempo inteiro que temos uma posi
ção muito transparente e franca. Fomos contempla
dos em alguns aspectos que, no nosso ponto de vista,
eram fundamentais na discussão, como o problema

da justiça fiscal- que vamos defender, depois, na re
gulamentação, porque não é na Constituição que isso
deve ser assegurado, mas o Relator teve essa sensi
bilidade - relativo ao imposto sobre grandes fortunas,
à questão da progressividade do imposto sobre he
ranças e da progressividade sobre o Imposto de Ren
da. Esses aspectos, para nossa bancada, represen
tam a essência da discussão de uma nova reforma tri
butária, associados à simplificação e ao fim da cumu
latividade, que esse projeto altera. Mas, de uma se
mana para cá, aparece uma emenda comprometida
com a guerra fiscal que hoje se realiza.

Vários desses benefícios concedidos estão sub
judice, estão sendo discutidos na Justiça e questio
nados por outros Estados. Estamos então chancelan
do tudo o que foi feito, aquilo que transformamos na
questão fundamental de todo o projeto, e dando uma
compensação de 12 bilhões de reais, o que não foi
discutido. Acho que não há acordo sobre isso. Disse
mos que na guerra fiscal não negociamos. Essa é a
posição de nosso partido. E até, em alguns Estados,
temos pago um preço caro pela coerência programá
tica que este País deveria ter.

Por isso, minha proposta, como questão de or
dem, é a de que isso seja considerado como emenda
e que votemos em separado, como emenda ao texto
do Relator, porque esse texto não existia, não foi dis
cutido e não tem sustentação em relação ao que dis
cutimos até o momento. Proponho, então, seja feita
uma emenda.

OSR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - V. Ex! me
permite um aparte, Deputado Aloizio Mercadante?

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Pois não, Deputado Luiz Salomão.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Deputado
Aloizio Mercadante, recebo a ponderação de V. Ex!
com muita atenção, mas queria propor que não vio
lássemos o Regimento, ao considerar isso uma
emenda, e, sim, tomássemos, como havia sido com
binado, como aditivo do Relator, e destacássemos
esse dispositivo para ser votado.

Se V. Ex! quiser transformá-lo em emenda, ele
terá de ser votado como emenda, para ser incluído ou
não no texto. Então, podemos destacá-lo para votar
em separado. Estaríamos, assim, definindo a mesma
coisa. É para não criar um precedente, a meu ver, muito
perigoso, de abrir um prazo para emendas extempo
râneas.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Vamos, então, encontrar uma saída regimental. Pode
remos votar o destaque como DVS - ou seja, um des-
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taque supressivo. Quem quiser manter isso, que ga
ranta o quorum necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Está certo.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE
Isso não fazia parte do acordo que o PT firmou publi
camente com o Relator. Desde que considerasse a
questão da progressividade e o fim da guerra fiscal,
teria nosso apoio. Temos vários destaques relevantes
e muitas discordâncias com o relatório, mas achamos
que a reforma tributária tinha de andar e estávamos
dispostos a sustentá-lo. Então, que seja feito como
destaque supressivo, na forma de um DVS, para ser
votado pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Aloizio Mercadante, com certeza o
objetivo de V. Ex! vai na direção da apresentação de
um destaque. Como disse, vamos possibilitar às Lide
ranças que analisem os destaques a serem votados
separadamente, independentemente dos destaques
que o Regimento permite para cada bancada, e tere
mos um entendimento para avançar um pouco mais
nesse número de destaques - e um deles, com certe
za, será esse de V. Ex!.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Há acordo para votarmos com destaque supressivo 
portanto, com caráter de DVS - essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Dou por encerrada esta primeira etapa.

Concedo a palavra ao nobre Relator para as
considerações que julgar oportunas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOfNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOfNO - Sr. Pre
sidente, é para um esclarecimento no que se refere
ao destaque.

Como vamos votar o texto considerando que é
um DVS automático - na Comissão, permite-se o
DVS -, para que seja incorporada ao texto, essa
emenda terá de ser reafirmada posteriormente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Sim. Na verdade, o DVS é o caminho para a
questão levantada pelo Deputado Aloizio Mercadan
te.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOfNO - Mas ele
já seria considerado agora, na votação do texto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Não. Seria considerado posteriormente. Ele
seria um DVS para, exatamente, suprimir essa parte
do texto do Relator.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, nesse caso, então, não se altera, porque, em
tese, qualquer DVS pode ser apresentado, e não seria
acordo. No acordo, propõe-se que haja a votação do
texto sem essa emenda, porque ela está automatica
mente destacada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Genoíno, a Presidência tem
de seguir o que determina o Regimento. V. Ex! vai ter
o apoio desta Presidência para que a votação dessa
questão seja feita separadamente.

Com a palavra o Relator, para as devidas consi·
derações.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Pre
sidente, gostaria de prestar um esclarecimento aos
Deputados Aloizio Mercadante e Antonio Palocci em
relação ao aditivo hoje apresentado, que seria um re·
cuo no problema da guerra fiscal. Não há esse recuo,
absolutamente. A própria Comissão autorizou-me a
voltar a conversar com os Estados em busca de uma
solução que pudesse preservar o sistema de destino
e o desa~arecimento da guerra fiscal. Foi o que fize
mos. Ouvimos, portanto, oito Secretários Estaduais
de Fazenda e sete representantes de outros Estados,
que estavam em Brasília semana passada. A partir
disso, chegamos à conclusão de que os incentivos
concedidos ao longo das duas últimas décadas, pelo
menos, foram de uma magnitude tal que, se não en·
contrássemos uma forma de pelo menos aliviar as
vantagens comparativas assumidas pelos Estados,
ao longo desses anos, poderíamos inviabilizar a gran
de maioria deles.

Nós estamos diante de uma situação de fato.
Isso é fato consumado. Esses incentivos foram conce·
didos, e não me parece razoável, neste momento em
que estamos pondo fim a esse tipo de procedimento
tão nefasto e tão danoso para a economia do País, fa·
zê-lo sem dar uma possibilidade, uma alternativa de
minorar as conseqüências desses átos - que não fo
ram praticados pelos atuais administradores, mas por
administradores que já se foram, e de quem ninguém
pode mais cobrar nada.

O que estamos fazendo aqui não é senão isso.
Chegamos à conclusão de que precisávamos dar
uma pequena ajuda - que é bem menor do que V. Ex!
disse. Se ler atentamente o texto, V. Ex! verá que o
que estamos dando não são 3% sobre a arrecadação.
Isso vai acontecer de forma gradual. No primeiro ano
serão apenas 0,75%, o que representa, pela nossa
avaliação, algo em torno de 450 milhões de reais; no
segundo, 900 milhões; no terceiro, 1 bilhão e 350 mio
Ihões; no quarto, no quinto e no sexto teríamos, para
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cada ano, 1 bilhão e 800 milhões. São seis anos, com
uma média de 1 bilhão e 350 milhões a cada ano.
Essa foi a projeção que fizemos.

Era apenas isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Coloco em votação o Parecer do Relator.
Vou proceder à chamada nominal, chamando

primeiramente os titulares.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

Sr. Presidente, quero saber se vamos votar com o tex
to ou se este vai ter votação em separado. Qual é o
encaminhamento que a Presidência está fazendo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Aloizio Mercadante, a Presidência
assume o compromisso de fazer com que esse texto
seja votado separadamente - isto é, vai haver desta
que para a votação em separado dessa parte do tex
to. Vamos votar o relatório, ressalvados os destaques,
e essa parte do texto será destacada para ser votada
individualmente.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, para que isso aconteça, é necessário que al
guém apresente um destaque para votação em sepa
rado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Claro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Mas aí,
Sr. Presidente, não há novidade, porque...

OSR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - É óbvio.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Vejam

bem, se é um acordo - e eu insisto na necessidade de
um acordo -, para votarmos o texto com essa matéria
nova, considerando as implicações que o Deputado
Aloizio Mercadante explicitou aqui, devemos resolver
a questão agora. Vamos votar se aceitamos ou não o
DVS para a emenda e em seguida votamos o texto. O
direito de apresentar DVS é normal, é comum, não
acrescenta nada.

Portanto, poderíamos deliberar sobre isso, con
siderando que é uma matéria nova.

(Não identificado) - Sr. Presidente, se eu puder
opinar, aceito com todo prazer esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tenho dúvida de que o Relator aceite.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
Sr. Presidente, fizemos aqui, nas últimas reuniões, al
guns acordos. Um deles foi no sentido de que o Rela
tor tem - o Regimento atende a essa questão - a
prerrogativa de mexer no texto até a sua votação. Não
devemos desconsiderar esse acordo, e essa possi
bilidade está prevista no Regimento. Agora, que os
Deputados José Genoíno e Aloizio Mercadante apre-

sentem o destaque a que se estão referindo, porque
esta matéria já está incorporada ao texto.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, eu só quero deixar bem clara a nossa
posição: ou definimos essa questão ou não sustenta
mos o nosso voto.

Dissemos, na reunião passada, que estamos
com o Relator, desde que não haja nenhum recuo na
guerra fiscal. A nossa interpretação é a de que 12 bi
lhões é um recuo aberto, explícito, que não foi discuti
do inclusive quanto ao procedimento que está aqui.
Então, estamos propondo seja votada uma questão
de ordem preliminar. Há um DVS nessa emenda. A
Comissão vota "sim" ou "não", para a nossa bancada
poder se situar.

Este é o nosso encaminhamento, para termos
um acordo de procedimento.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, permita-me um aparte que eu acho fun
damentai, do ponto de vista até do posicionamento do
Relator. O PT e o PSDB, entre outros manifestantes,
deixaram muito claro que nós achávamos bom que o
Relator conversasse com os representantes dos
Estados, para facilitar o processo de fim da guerra fis
cal- que, como o Deputado Aloizio Mercadante sabe
muito bem, é encerrar a possibilidade de haver tribu
tação na origem. Muito bem, isso foi mantido, o Rela
tor não voltou atrás. Ele apenas propôs um ponto para
resolver as questões passadas.

Quanto à questão do DVS, nós estamos em
uma Comissão Especial, na qual tudo se resolve por
maioria simples. Esta é uma discussão bizantina, por
que, afinal de contas, teremos a votação do projeto e
teremos, como um dos primeiros destaques, essa vo
tação, que será decidida por maioria simples. É com
pletamente diferente do que ocorre no Plenário, onde
a determinação de quem faz o DVS ou não represen
ta um poder maior de manutenção ou não. Mas, quan
do a decisão é por maioria simples, como na Comis
são Especial, é exatamente a mesma coisa ter DVS,
ter destaque, ou eventualmente votar em separado
esse destaque.

Então, não tem lógica, não tem base política esse
posicionamento do PT. O Relator de maneira alguma
voltou atrás em relação ao que foi pedido pelo PT e pelo
PSDB. Ele não mudou nada. Estamos discutindo uma
coisa sem lógica, porque podemos muito bem votar o
substitutivo hoje e ser esse o primeiro destaque a ser
votado - e por maioria simples, tanto quanto por maioria
simples será votado o substitutivo, agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Deputado Luiz Salomão.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59663

o SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, pelo que entendi, o PT quercondicionar avota
ção do substitutivo à decisão prévia desse dispositivo.
É isso? Eu gostaria de ser esclarecido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) -Nã,o, eu acredito que o PT...

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, o que eu quero esclarecer é que esta
mos fazendo um esforço brutal para manter o proces
so da reforma tributária e permitir que o Relator nego
cie, incorporando todas as contribuições, mas deixa
mos publicamente expressa uma questão básica: a
preocupação com o adiamento, em função da pres
são que seria processada em torno de nosso Relator,
que vem resistindo bravamente. É por isso que o rela
tório de S. Ex! foi desestabilizado nesse período todo.
Esta é a questão central.

Acho que o Relator buscou contornar o proble
ma de uma forma que, do nosso ponto de vista, legiti
ma a guerra fiscal que ocorreu, pois garante, por seis
anos, pelo menos dois bilhões de reais para serem
destinados a acomodar '"

(Intervenções fora do microfone.lnaudíveis.)
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

Vamos fazer a conta: um bilhão, quatrocentos e cin
qüenta milhões, vamos fazer a média dos seis anos.

(Intervenções fora do microfone.lnaudíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Só um minutinho, por favor.
Deputado Aloizio Mercadante.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

A nossa posição é clara: nós não concordamos com
esse acréscimo. Não vamos, evidentemente, argüir a
questão regimental, porque todo o esforço foi no sen
tido de construir a convergência. Agora, queremos vo
tar o texto que deveríamos ter votado na semana pas
sada - esta é a questão básica -, que não tinha isso.
O Relator sofreu pressões e cedeu. Esta é a nossa in
terpretação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Luiz Salomão, Deputado Antonio
Kandir, vou pedir a compreensão dos membros da
Comissão.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Estou re
gularmente inscrito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Deputado Luiz Salomão, peço a atenção
de V. Ex!.

OSR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) ... Em razão do compromisso assumido, este
DVS será o primeiro a ser votado, com a possibilidade

de supressão do texto. O que nós não podemos, po
rém - eu peço a compreensão de meus amigos, cole
gas e companheiros de Comissão do PT -, regimen
talmente, é votar neste momento um destaque su
pressivo. O que podemos fazer é assumir o compro
misso de votar em primeiro lugar esse destaque su
pressivo, Deputados Antonio Kandir e Luiz Salomão.

(Tumulto no plenário.)
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Eu pedi

um esclarecimento e V. Exa me cortou a palavra, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - O des
taque só pode ser votado depois do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Luiz Salomão; de
pois, o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, pedi um esclarecimento porque quero enten
der a posição do PT. Se houver a idéia de se aceitar o
texto do Relator como um novo texto - está incorpora
do ao relatório - e tentar-se destacare votar em sepa
rado, para derrotar o Relator, compreendo e até pos
so me inscrever para votar a favor - não obstante
compreender a preocupação do Relator, que não está
fazendo concessão alguma. O Sr. Relator, a meu ver,
está-se precavendo contra medidas judiciais de em
presas que receberam incentivos, e de repente modi
fica-se a regra do jogo. Então, estou entendendo isso
como uma regra de transição, como bem aduz aqui o
Deputado.

Sr. Presidente, lamentavelmente, fiquei isolado
com relação a essa posição, na semana passada.
Não queríamos o adiamento, porque imaginávamos
que essas coisas fossem acontecer. O PT votou a fa
vor do adiamento. Portanto, Sr. Presidente, requeiro a
V. Ex! o encerramento da discussão e o início da vota
ção, para que possamos....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - A discussão, Deputado Luiz Salomão, já está
encerrada.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos
Hauly. Espero que S. Ex! seja rápido, porque precisa
mos começar a votação.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Éa
terceira vez que o Deputado Luiz Salomão encerra a
discussão, mas quero falar. Apesar da dificuldade que
estou tendo hoje, gostaria de solicitar aos companhei
ros dos vários partidos, inclusive do PT, que reflitam
um pouco. Depois poderemos conversar sobre essa
matéria. Há um passivo, há um estoque de tudo isso,
de todos os Estados exceto São Paulo, creio, que foi
o único que não deu incentivo, até hoje. Também deu?
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Não se esqueçam de que o incentivo é o que foi
çoncedido hoje, ontem, há um, dois ou cinco anos. Há
um estoque muito grande. Então, a matéria não deve
ser tratada dessa maneira. Caso contrário, podere
mos__ criar um impasse muito grande. Se se recebe o
ativo de determinada empresa, recebe-se também o
passivo, dentro do combinado. A União Federal vai re
ceber o ativo, a possibilidade de cobrar o ICMS na in
terestadual. Conseqüentemente, tem lógica, como
quer o Sr. Relator, que o passivo da interestadual tam
bém seja assumido. Não estou dizendo que sou favo
rável, mas há uma questão lógica nisso aí. É melhor
sentarmos para estudar a matéria em outra oportuni
dade. Vamos votar, então, o corpo do relatório, ressal
vados os destaques.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Vou encerrar totalmente a discussão e colo
car em votação, porque creio que já nos posiciona
mos.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Aloizio Mercadan
te.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, apenas quero ter a segurança de que
vamos votar e que o primeiro DVS será esse desta
que.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Sem dúvida. V. Ex! tem a segurança da Presi
dência.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, fiquei muito sensibilizado com a argu
mentação do Deputado Luiz Carlos Hauly e tenho
certeza de que, na discussão sobre a questão da apo
sentadoria, esse será um argumento muito proceden
te.

Podemos encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço.
O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Com a palavra o Deputado Marcos Cintra.
O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.

Presidente, indago a V. Ex!! se já ocorreu o encerra
mento das discussões e os encaminhamentos a favor
e contra. Estou vendo que a discussão está-se cen
trando quase que exclusivamente na questão da
guerra fiscal. Estamos, no entanto, aprovando um

projeto que tem as maiores implicações para o País,
sob todos os aspectos: econômicos, sociais, e inclusi
ve de ordem federativa. Pergunto a V. Ex! se já houve
os encaminhamentos, se já passou essa fase proces
sual. Pessoalmente, gostaria de encaminhar contra a
aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a V. Ex! dois minutos para encami
nhar contra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, vou tentar me manter dentro dos dois mi
nutos que V. Ex! nos concede.

Creio que deveríamos discutir o projeto sob ou
tros aspectos que não apenas o da guerra fiscal. Cha
mo a atenção basicamente para certos aspectos que
me parecem da maior relevância - na realidade, são
as razões pelas quais encaminho o voto contrário à
aprovação do substitutivo do Relator.

Em primeiro lugar, acredito que a sociedade
brasileira esteja clamando por um projeto de reforma
tributária que seja altamente simplificador, que redu
za a burocracia e que, sobretudo, crie uma sistemáti
ca capaz de resolver um dos principais problemas do
sistema tributário brasileiro, que é a tremenda taxa de
evasão, elisão e sonegação fiscal.

Para isso, Sr. Presidente, encaminhei à discus
são desta Comissão projetos que, basicamente, vi
sam a abrir espaço para os chamados impostos
não-declaratórios, que são os únicos capazes, efeti
vamente, de abranger toda a sociedade, de maneira
universal, sem restringi-los apenas aos setores for
mais da economia.

Também chamo a atenção de todos os compa
nheiros da Comissão para um problema que muito
me preocupa: estamos aumentando em cerca de
60% a alíquota de um tributo declaratório complexo,
cuja taxa de sonegação e evasão já é extremamente
elevada, como todos sabemos. O novo ICMS, o ICMS
partilhado, sai de uma alíquota média de aproximada
mente 15% a 16% para se situar numa alíquota média
em torno de 24%. Isso nos trará implicações extrema
mente graves, para as quais cham9 a atenção de to
dos os membros desta Comissão. E um convite à so
negação, à elisão fiscal, enfim, a todas as práticas
que vão fazer com que a abrangência do tributo seja
restrita, restringida, ao invés de ampliada, como é o
nosso desejo.

Finalmente, chamo a atenção de todos os Srs.
Parlamentares para o fato de que estamos introduzin
do uma sistemática que, tecnicamente, vai fazer com
que o acúmulo de créditos seja contra a União, os
Estados, e se transforme num problema sistêmico - e



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59665

não apenas localizado, como é hoje e como, de resto,
acontece com qualquer IVA.

Ademais, esse projeto de reforma tributária não
avança na desoneração da folha de pagamento. Mui
to timidamente, reduz o salário-educação. Sr. Relator,
este é um passo extremamente tímido que V. Ex! dá
no caminho da resolução de um dos maiores proble
mas que temos no País: desonerar a folha para esti
mular a geração de empregos.

Finalmente, há a questão do Imposto de Renda.
Temos observado que o Secretário da Receita Federal
tem sido pródigo em nos alertar para a questão da
complexidade do sistema tributário brasileiro, princi
palmente no que diz respeito ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica. Mais uma vez esse projeto passa
apenas ao lado dessa questão, que nos parece fun
damentai.

Sr. Presidente, esta é a razão pela qual encami
nho contrariamente à aprovação desse projeto, e vou
encaminhar um voto em separado a V. Ex!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, quero encaminhar a votação favoravel
mente ao relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pelo PT?

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Pois
não, Deputado.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço a V. Ex!... É regimental...

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Está
no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - É regimental que o Líder encaminhe por um
minuto, Deputado Antonio Palocci. E os Líderes que
quiserem....

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, para encaminhar a favor, pelo PTB.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, não se trata de encaminhamento de Liderança.
Houve um encaminhamento contra a matéria e o
Deputado Antonio Palocci se inscreveu para explicar

por que o PT encaminha a favor. Portanto, trata-se
simplesmente de um encaminhamento a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer, agradeço a V. Ex! o
esclarecimento e passo a palavra ao Deputado Anto
nio Palocci, para encaminhar a favor, pelo PT.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a favor, pelo
PTB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, nesses dois minutos, vou procurar regis
trar os motivos por que o PT vota favoravelmente ao
relatório do Deputado Mussa Demes.

A discussão central ocorrida nesta Comissão
voltou-se a questões como a necessidade de uma po
lítica tributária que desse condições de desenvolvi
mento ao País, combatesse a idéia de uma tributação
cumulativa sobre a economia, desonerasse o empre
go e gerasse condições mínimas para o estabeleci
mento de políticas distributivas de renda.

Esses foram temas centrais do debate ocorrido
aqui, além de uma questão que, se não pôde ficar
totalmente resolvida, foi muito debatida: a questão
federativa, que foi ontem objeto da manifestação dos
Governadores, que, de forma ponderada e equilibra
da, não propuseram o adiamento da votação do rela
tório nem questionaram o projeto, mas apresentaram
a questão federativa de maneira muito positiva para o
debate que fazemos hoje.

Se o relatório não contempla arefQrma tributária
que defendemos aqui nesses oito meses; não estabe
lece uma política tributária que desonere o emprego,
distribua a renda e resolva de vez a guerra fiscal, pelo
menos o Relator, Deputado Mussa Demas, preocupou-se
em dialogar com todos os setores da sociedade re
presentados nesta Comissão e possui critérios abso
lutamente claros no combate à guerra fiscal, a partir
da criação do IVA.

O Relator Mussa Demes mostrou uma postura
extremamente independente em relação ao Governo
Federal, que se omitiu na discussão da reforma tribu
tária não só nos últimos meses, mas desde 1995,
quando se iniciou o debate da matéria. O Governo Fe
deral vem demonstrando reiteradamente que não de
seja a reforma tributária, que não tem interesse em
realizar a reforma tributária que o País cobra insisten
temente, principalmente porque já fez a sua reforma
tributária: aumentou tributos e garantiu os recursos
necessários ao ajuste econômico, sem respeitar o
pacto federativo, sem respeitar a necessidade de ar-
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recadação de todos os entes da Federação e sem
.respeitar a estrutura produtiva do Brasil.

Por esses motivos, levando em consideração
que o Relator Mussa Demes resistiu às pressões e
apresentou um relatório que caminha no sentido de
uma reforma tributária positiva para o País, o PT vota
favoravelmente ao relatório.

Entretanto, lamentamos certos recursos utiliza
dos nesse último período a respeito da guerra fiscal e
deixamos claro que o nosso voto no plenário estará
condicionado à evolução sadia desse relatório. Não
podemos aceitar que questões menores prejudiquem
toda a Nação. É preciso promover a defesa de um fe
deralismo sadio, em que haja respeito a todos os en
tes federativos: Municípios, Estados e União.

Fundamentalmente, esperamos que este Con
gresso tenha a coragem de tomar duas medidas fun
damentais: promover o fim da guerra fiscal, o estabe
lecimento de uma política de desenvolvimento decen
te e uma postura ousada na distribuição de renda.
Assim o Brasil poderá ter um sistema tributário justo,
decente, pondo fim a essa gigantesca exclusão social
que hoje atinge 33% da população brasileira - ou
seja, 50 milhões de pessoas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Deputado Antonio Palocci.
O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.
Presidente, tem sido usual que os destaques para vo
tação em separado sejam apresentados nos momen
tos que antecedem a votação da matéria. Vamos ter
dificuldade nisso, porque alguns destaques ainda de
verão ser apresentados. Então, seria bom que V. Ex!
fixasse o prazo para que possamos apresentar os
destaques depois da votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Betinho Rosado, até segun
da-feira, à meia-noite, ainda poderemos ter a apre
sentação desses destaques.

Com a palavra o Deputado Eduardo Paes, para
encaminhar pelo PTB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sr!! e Srs. Deputados, esclareço
uma vez mais por que o PTB, representado nesta Co
missão de forma especial pelos Deputados Walfrido
Mares Guia, Celso Giglio e Eduardo Paes, vai votarfa-

voravelmente à proposta apresentada pelo Deputado
Mussa Demes.

Elenquei aqui uma série de fatores, durante o
processo de discussão, e gostaria de repetir alguns
deles.

O projeto do Deputado Mussa Demes simplifica
o sistema, sim, ao contrário de afirmações que ouvi
mos aqui hoje. Há uma legislação única dessa nova
tributação do consumo. Há uma quantidade menor de
tributos. E isso é simplificação do sistema.

Há dois consensos estabelecidos nesta Comis
são: a questão da desoneração das exportações e a
questão do fim da guerra fiscal, com a implantação do
princípio do destino, que está mantido no relatório do
Deputado Mussa Demes. Não houve aqui qualquer
recuo em relação à guerra fiscal. É importante que fi
que claro que a solução e a única alternativa para se
acabar com a guerra fiscal e desonerar a exportação
é a aplicação do princípio do destino nessa tributação
do consumo, estabelecida ta'11bém na proposta do
Relator, Deputado Mussa Del1}es.

Mais importante do que tudo é que se ampliam
as garantias do contribuinte na proposta do Deputado
Mussa Demes. Essa é uma questão que o PTB, des
de o início dos trabalhos desta Comissão, vem levan
tando como prioritária: garantir os direitos do contri
buinte, que sofre abusos por parte do Estado.

Uma outra questão: aumenta-se a justiça fiscal.
Ouvi os Deputados Antonio Palocci e Aloizio Merca
dante tratarem da questão da justiça fiscal. Hoje, o
sistema tributário de que dispomos baseia-se na tri
butação do consumo, que não consegue aplicar qual
quer regra de seletividade e progressividade, pois o
pobre que consome o arroz, o feijão e, enfim, os pro
dutos da cesta básica, paga exatamente a mesma
carga tributária que aquele que tem condições de pa
gar um pouco mais de impostos.

A proposta do Deputado Mussa Demes, com
essa unificação da tributação do consumo sobre o tri
buto principal, permite que haja mais seletividade so
bre o consumo, principalmente para as camadas mais
pobres de nossa população. Recentemente, o IPEA
fez um estudo mostrando a importância de serem de
sonerados os produtos da cesta básica. Isso está en
caminhado na proposta do Deputado Mussa Demes e
fortalece os entes da Federação, respeitando a auto
nomia tributária - o histórico da tributação em nosso
País, de autonomia tributária dos diversos entes da
Federação.'

Por fim, Sr. Presidente, o mais importânte de
tudo é que há uma ampliação da base tribufá.rla. A
carga tributária deve chegar neste ano a algo efTl'tor-
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no de 36% do PIB. É uma carga tributária de países a questão das vinculações, por mais justas que elas
de Primeiro Mundo - concentrada, no caso do Brasil, possam parecer.
em poucos setores de nossa economia. Há uma am- Gostaria aqui de destacar essa nova mudança
pliação dessa bas~, com a proposta apresentada em relação à guerra fiscal, que está retirando dos
pelo Deputado Mussa Demes. Acaba-se com o auto- Estados do Nordeste cerca de 14% da sua arrecada-
ritarismo fiscal do Estado. Por isso é que os Governos ção e que, em muitos casos, está servindo para em-
estão com tanto medo. Por isso todos os entes da presas já existentes, que estão levando grande peda-
Federação têm tanto medo dessa proposta, porque ço do esforço tributário dos Estados, num processo
vamos acabar com essa história de o Governo a toda que se aproxima da chantagem.
hora aumentar um tributo aqui, aumentar outro acolá, É importante também dizer que iremos propor,
para compensar os seus erros, fazendo com que a destaques no sentido do IMF compensável, que será
sociedade pague pela sua incompetência. um instrumento importante para o planejamento da

Por isso, o PTB encaminha favoravelmente à ação do Fisco em todos os níveis, como também a
proposta do Relator, Deputado Mussa Demes. questão do sigilo bancário, que entendemos ser uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- ferramenta importante para os Fiscos estaduais.
gotto) - Para encaminhar: tem a palavra o Deputado Neste sentido, Sr. Presidente, é importante que
Eduardo Campos. possamos registrar o esforço de todos os partidos

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr. aqui representados, do Governo e da Oposição, a
Presidente, em nome do Bloco PSB/PCdoB, destaco despeito da posição do Governo, que vem bombarde-
no relatório do eminente Deputado Mussa Demes al- ando o avanço da reforma tributária. O Governo não
guns pontos que considero avanços. quer a reforma e não assume isso de forma clara, age

O relatório acaba com a possibilidade de utiliza- dissimuladamente. O Ministro da Casa Civil, Pedro
ção de medida provisória para o trato de questões tri- Parente, recentemente, parece que declarou à im-
butárias e garante a anterioridade de 90 dias para a prensa, muito pressionado, que o Governo não quer
definição de novas regras tributárias; define que o esta reforma. Não quer esta reforma, mas não propõe
Imposto Sobre Grandes Fortunas não mais precisa outra, dando a entender que não quer nenhuma.
ser instituído ou regulamentado por lei complementar Estamos dando provas de que queremos uma refor-
e, sim, por lei ordinária; diferencia o tratamento dos ma, esforçando-nos para aprovar o relatório.
produtos da cesta básica; insere no sistema tributário Por fim, Sr. Presidente, esses destaques vão de-
brasileiro uma preocupação ecológica, não conse- finir, na votação neste plenário, a posição que o Bloco
guindo ainda colocar a preocupação com o patrimô- vai adotar.
nio cultural, o que lamento. O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota com o

O relatório ainda simplifica e cria o imposto so- relatório do eminente Deputado Mussa Demes.
bre combustíveis; garante a progressividade para Cumprimento o Presidente e o Relator pelo
IPTU e ITCD - o princípio do destino é um grande grande esforço.
avanço para o fim da guerra fiscal neste País; desone- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
ra as exportações e põe fim à cumulatividade. gotto) - Agradeço ao Deputado Eduardo Campos e

É claro que esses são avanços que não pode- passo a palavra ao Deputado Luiz Salomão para en-
mos de maneira nenhuma escamotear ou omitir. Va- caminhar pelo PDT.
mos votar favoravelmente a esse relatório, ressalva- O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Serei
dos os destaques. Mantemos nossa posição quanto à breve, Sr. Presidente, para dizer, em nome também
competência dos Estados. Entendemos que os Esta- do Deputado Celso Jacob, do nosso apoio ao relató-
dos devem ter, no seu conjunto, competência no sen- rio, a despeito de termos divergências marginais, que
tido de propor mudanças na legislação, para que pos- serão resolvidas democraticamente na votação dos
sarnas resguardar um pacto federativo saudável. De- destaques.
vemos encaminhar um destaque nesse sentido. Não Quero assinalar que o nosso apoio está, sobre-
podemos concordar com as imunidades constitucio- tudo, centrado no fato de que o projeto pretende res-
nais que estão sendo propostas para a navegação tringir a renúncia fiscal e a guerra fiscal, responsáveis
aérea, dentre outras. não mencionados pelo déficit público, tanto em ter-

Há também a questão das vinculações, Sr. Pre- mos dos Estados quanto da União, e pela concentra-
sidente~ Acho importante que esta Comissão enfrente ção de renda. A renúncia fiscal, historicamente, no
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Brasil, é grande responsável pela concentração de
renda.

De nenhuma forma esse projeto fere a autono
mia dos Estados. Esta é uma acusação falsa, de
quem não leu ou de quem não gostou porque não leu.
De fato os Estados, como entes federados autôno
mos, continuam com a possibilidade de conceder
vantagens para atrair as empresas para o seu espaço
territorial. Basta que explicitem isso no Orçamento. O
projeto acaba com essa forma disfarçada, dissimula
da de conceder vantagens indevidas a grupos econô
micos sem o conhecimento da sociedade, sem uma
discussão pelos Deputados Estaduais e Federais.
Então, é muito importante esse avanço, é um grande
avanço democrático que o projeto retrata e que pou
cas pessoas perceberam.

Além disso, Sr. Presidente, esta reforma é ape
nas o passo inicial para uma desejável e necessária
reforma geral dos tributos no nosso País, envolvendo
a legislação infraconstitucional. É claro que com a re
forma tributária no nível da Constituição não resolve
mos os problemas. Os problemas, de fato, só serão
resolvidos quando aprovada a legislação comple
mentar e ordinária.

E, neste sentido, Sr. Presidente, retomo aqui
uma proposta que fiz a V. Ex! - e acho que esta Co
missão tem méritos para isso - no sentido de que a
Presidência desta Casa recrie esta Comissão no ano
2000, reformatando os seus objetivos exatamente
para tratar da legislação infraconstitucional, que pre
cisa ser consolidada, compatibilizada e, sobretudo,
precisa tapar as brechas que só tão recentemente o
Secretário da Receita Federal descobriu. O nobre
Deputado Mussa Demes já teve a oportunidade de
elencar todos os absurdos praticados pelo Governo
que aí está e pelos que o antecederam.

Além disso, Sr. Presidente, é preciso que esta
Comissão reformule o Imposto de Renda neste País.
Esta é uma tarefa prioritária do Congresso para pro
mover a redistribuição de renda. Um país como o nos
so - e acho que isso ficou demonstrado pelo relatório
que eu e o Deputado Pauderney Avelino fizemos - não
cobra Imposto de Renda de quem aufere a renda.

E quero deixar também ao Relator a sugestão
de - não sei se S.Exa. ainda tem autoridade para isso
- pedir ao IPEA que estime a renúncia fiscal neste
País. Quanto os Estados, concederam, por Estado,
aos grupos econômicos, ao capital para se instalar no
Brasil.

Então, Sr. Presidente, concluo saudando todos
os membros da Comissão, aqueles que defenderam
propostas de âmbito nacional, que defenderam os

seus Estados. Hoje mesmo o Deputado Ronaldo
Caiado disse que estava aqui defendendo Goiás,
mas cada um de nós também defende o seu Estado,
cada um com a sua visão. É isto que torna o Congres
so Nacional o órgão legítimo para tratar da matéria.

E, finalmente, Sr. Presidente, quero cumprimen
tar V. Ex!, os membros da Mesa pela forma democráti
ca como os trabalhos desta Comissão foram conduzi
dos. É um exemplo para esta Casa, sem nenhum de
mérito para as outras Comissões. Nunca participei de
uma Comissão nesta Casa - e olha que eu sou vete
rano - com o grau de democracia e lealdade entre os
seus membros como vi nesta Comissão da Reforma
Tributária. Cumprimento o Relator pela sua coragem
e firmeza, que, tenho certeza, não abandonará nes
ses momentos finais. E é por isso que estamos confi
antes em que o País dará um passo adiante, sobretu
do no aspecto democrático que essa reforma repre
senta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço as palavras l:lo Deputado Luiz Salo
mão e passo a palavra ao Deputado Fetter Júnior
para encaminhar pelo PPB.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Presi
dente, o PPB, aqui representado pelo Vice-Presidente,
Romel Anizio, pelo Deputado Gerson Peres e por mim,
quer deixar claro que entende que o Relatório Mussa
Demes é uma evolução no sistema tributário. Não é
ainda uma revolução como talvez muitos gostariam
que fosse, mas não tenho dúvida de que é o avanço
possível neste momento. Discordamos do Relator em
algumas questões. Por exemplo: entendemos que o
Parlamento não pode deixar passar essa oportunida
de de desonerar a folha das empresas. Temos uma
tributação excessiva sobre o trabalho e isso leva ao
desemprego e à informalidade. Parece-nos que esta
é uma das falhas maiores do relatório. Já apresenta
mos os destaques da bancada propondo que o IMF
venha a substituir a contribuição patronal, com isso
estimulando a formalização desses 17 milhões de tra
balhadores que hoje não têm a sua situação formali
zada no Brasil.

Temos certeza de que essa medida, se acom
panhada pela Comissão, IMF de um lado e desonera
ção da folha como contrapartida, vai significar uma
compensação importante para aqueles segmentos
da economia que hoje se julgam inadequadamente
atendidos na reforma tributária, que são setores alta
mente absorvedores de mão-de-obra, como é o casO
do comércio, da agricultura, dos serviços.

Neste sentido, temos ressalvas, sim. Temos res
salvas fortes ao IVV. Entendemos que o IVV sobre o
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ICMS federal e estadual vai causar um desnível maior
entre o setor formal e o informal. Mas entendemos
também, se essas duas questões centrais da nossa
crítica são procedentes - e lutaremos nos destaques
para corrigi-Ias, para fazer com que a reforma seja o
mais adequada possível-, temos que o trabalho de
senvolvido, como todas as bancadas que orientaram
antes demonstraram claramente, traz uma evolução
importante ao sistema tributário. Queremos acelerar
avotação da reforma tributária e lutar pelas correções
que achamos adequadas no voto, com apoio dos de
mais partidos desta Casa.

E, neste sentido, o PPB vai encaminhar, sem
dúvida, o voto "sim", reafirmando que a não votação
dos destaques embora possa frustrar algumas pesso
as, para nós significa a importância que esse trabalho
adquiriu na sociedade e, portanto, não temos nenhum
problema em atrasar em uma semana a votação, para
possibilitar o atendimento aos setores que ainda não
ficaram satisfeitos, aos setores que estão entrando
atrasados neste processo, inclusive os Governos de
Estados e os Secretários da Fazenda e também o Go
verno Federal, porque a reforma que queremos é a
que atenda à maioria do povo brasileiro. Para isso,
atrasar uma semana não é capitulação, é bom senso.

Neste sentido, Sr. Presidente, com todas as res
salvas que possamos ter a aspectos específicos - e
mencionamos alguns deles aqui -, temos plena con
vicção de que essa reforma que está sendo proposta
é uma grande conquista do Parlamento brasileiro,
contrariamente a todas as forças poderosas que con
tra ela se surgiram.

Assim sendo, o PPB recomenda o voto "sim" e
vai fazer parte desse trabalho para ampliar os deba
tes, para que possam ser aumentados os destaques
e, portanto, para que o produto do nosso trabalho seja
o do consenso da ampla maioria da população brasi
leira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Fetter Júnior e passo
a palavra ao Deputado Alberto Mourão para encami
nhar pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, ti PMDB, desde o come
ço, registrou como prioridade as reformas tributária e
do Judiciário, na pessoa do nosso Presidente Michel
Temer.

Iniciei o exercício deste meu primeiro mandato
com a vontade de fazer uma reforma substancial, que
simplifique o sistema tributário. No decorrer dos
debates, ouvindo todas as correntes políticas, empresa
riais, vi que esta é uma Casa de negociação, de con-

senso, e que nem tudo que pensamos pode ser reali
zado. As propostas têm de ser negociadas. Mas pre
cisamos entender que, a permanecer o sistema atual,
este País não sairá do atoleiro. Considero que o ideal
seria um sistema mais avançado, como propõe o
Deputado Marcos Cintra, como propõe a minha
Emenda n!2 20. Mas se não podemos chegar a tanto,
vamos, através do consenso, adotar pelo menos um
sistema intermediário, pelo menos para este País co
meçar a caminhar, porque a massa de desemprega
dos está tão grande que a criminalidade cresce. E é
fundamental que o País dê o primeiro passo, até por
que, qualquer reforma não vai ser implantada daqui
para amanhã, vai levar no mínimo mais três para ser
colocada em prática.

Outro ponto é que estabelecemos algumas me
tas a serem cumpridas no começo. Uma delas é aca
bar com a guerra fiscal. Mas este País tem de come
çar a aprender que precisamos ser respeitados como
Nação lá fora. E, para sermos respeitados como Na
ção, precisamos entender que não podemos rasgar
os acordos firmados anteriormente. Foi errado conce
der benefícios fiscais? Foi. Mas mais errado ainda é
ter chamado alguém para investir neste País e, sim
plesmente, numa reforma constitucional, ignorar os
benefícios que lhe foi dado. É fundamental que nesta
reforma tenhamos uma transição, para que este País
seja respeitado no futuro; para que ele possa atrair
novos investimentos, seja por meio do Governo Federal
ou dos Governos Estaduais, com os critérios fixados
nos orçamentos, com a responsabilidade votada em
cada Assembléia Legislativa. Aí, sim, teremos real
mente um país respeitado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço a atenção dos Srs. Deputados e dos
nossos convidados. Por favor, temos o encaminha
mento do Deputado Alberto Mourão, pelo PMDB, e
depois teremos mais dois encaminhamentos para ini
ciar a votação.

Deputado Alberto Mourão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - É

fundamental, então, que, na hora de votar os desta
ques, pensemos nessas questões. Acho que o projeto
avançou, porque tínhamos o objetivo de não perder a
receita da União, dos Estados e dos Municípios.
Quanto a este aspecto, temos que admitir que o proje
to beneficiou os Estados.

Tínhamos o objetivo de acabar com a guerra fis
cal, com a tributação do destino. E há uma regra de
transição de cinco anos estabelecida para evitar um
trauma maior. Enfim, o projeto contempla algumas co
isas determinadas no começo pela Comissão. Acredi-
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to que não é o ideal, mas é o fundamental para que o
País volte a desenvolver-se.

Em nome do PMDB, gostaria de encaminhar o
voto favorável ao relatório, ressalvados os destaques,
até porque algumas coisas que foram apontadas por
alguns Deputados, principalmente no que diz respeito
à ,desoneração da folha de pagamento e outros as
suntos, serão debatidas por ocasião da votação dos
destaques.

Então, o voto do PMDB"é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço ao Deputado Alberto Mourão e
passo a palavra ao Deputado Antonio Kandir para en
caminhar pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, Srs. Vice-Presidentes, Sr. Relator, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para defender a
posição da bancada do PSOB, que quer encaminhar
o voto a favor do Relatório Mussa Demes. Apóia, com
entusiasmo, por uma razão muito clara: o relatório do
Deputado Mussa Demes não perdeu o foco central da
reforma tributária. O PSDB sempre defendeu uma re
forma tributária centrada na questão do desenvolvi
mento e da geração de empregos. O PSOB tem o
compromisso de realmente lutar pela geração de em
pregos. Por isso, queremos criar as condições para
que haja mais investimentos. E investimentos não
surgem num país que tolera a concorrência desleal.
Somos radicalmente contra qualquer ponto na Cons
tituição, no campo tributário, que abra espaço para a
concorrência desleal. E temos três tipos de concor
rência desleal que queremos aniquilar: a concorrên
cia desleal dos sonegadores. Não admitimos que
possa haver espaço para a sonegação. A sonegação
coloca a empresa que trabalha corretamente em des
vantagem em relação àquelas empresas que sone
gam. Portanto, a reforma tributária precisa fechar to
dos os espaços da sonegação para acabar com esse
primeiro tipo de concorrência desleal.

O segundo tipo de concorrência desleal é a dos
produtos importados em relação aos produtos nacio
nais. Quando se abre o espaço para a tributação em
cascata, está-se tornando a produção brasileira mais
cara que a produção estrangeira. Por isso, somos
contra essa segunda forma de concorrência desleal,
que afeta o investimento e prejudica o emprego. Tribu
to em cascata gera desemprego.

A terceira forma de concorrência desleal, e a
pior, é a guerra fiscal, a disputa fiscal entre Estados
da pior maneira possível. Não podemos transformar o
Parlamento no Jim Jones fiscal deste País. Temos
que, na verdade, criar condições para que todos que

invistam saibam objetivamente qual é a condição de
concorrência, não haja incerteza sobre as condições
de concorrência por causa de uma relação pessoal
que às vezes se estabelece entre uma força política e
uma empresa.

Então, por essa razão, sendo bem objetivo, so
mos a favor de uma reforma tributária que gere em
pregos. E reforma tributária que gera empregos tem
de acabar com qualquer forma de concorrência des
leal, quer pela sonegação, quer pela elisão fiscal. Ain
da há mais: esse relatório não só abre o espaço para
mais geração de empregos, mas também simplifica,
como disse aqui muito bem o Deputado Eduardo
Paes, o sistema tributário, fecha as brechas da sone
gação, que acaba com o passeio da nota fiscal e, fi
nalmente, é realmente um projeto que favorece muito
o contribuinte. Estabelece o princípio da anteriorida
de, faz uma série de avanços importantes.

Quero dizerque o PSDB vê este momento como
muito importante na história do Parlamento brasileiro,
quer parabenizar todos os membros desta Comissão
que fizeram um trabalho sério, sobretudo o Presiden
te, pela sua liderança democrática e coragem, e o Re
lator, pela sua coragem, que não se abateu em ne
nhum momento e elaborou o Relatório que esta Co
missão sempre defendeu.

Por essas razões, o PSDB encaminna o voto
"sim", ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Antonio Kandir, pri
meiro Vice-Presidente desta Comissão.

Passo a palavra ao Deputado Pauderney Aveli
no para encaminhar pelo PFL.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Sr. Presidente, Sr8 e Srs. Deputados, estamos neste
momento escrevendo uma das mais belas páginas
deste Parlamento. A reforma tributária, tão ansiada,
tão desejada e tão urgente no País, terá sua votação
em primeiro turno hoje.

Mas para chegarmos a este ponto, muita coisa
foi feita. Sr. Presidente, estive presente a quase todas
as reuniões desta Comissão e sou testemunha da
objetividade com que V. Ex! conduziu os trabalhos.
Nosso Relator, o Deputado Mussa Demes, com uma
paciência de dar inveja aos monges tibetanos, por
tou-se com muita sapiência, sobriedade, e pôde con
tribuir com seu conhecimento e experiência na área
tributária.

Portanto, Deputado Mussa Demes, rendemos
nossas homenagens a V. Ex!. A reforma tributária
avançou - e muito. Não podemos mais conviver com
um sistema fiscal caótico e anacrônico no País, por-
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que está em risco, inclusive, a nossa estabilidade
econômica. Temos de desonerar as exportações e a
produção. E estamos fazendo isto com neutralidade e
com muita inteligência.

Quero louvar cada partido que contribuiu para
que chegássemos ao objetivo de aprovação da refor
ma tributária. Quero louvar a quase unanimidade aqui
conseguida, com exceção do PL do nosso compa
nheiro Marcos Cintra, por quem tenho grande admira
ção e respeito.

Neste momento histórico, o Partido da Frente Li
berai encaminha o voto "sim" ao texto do Relator Mus
sa Demes, ressalvados os destaques, com os quais
buscaremos o aprimoramento do texto final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Pauderney Aveli
no.

Em votação o parecer do Relator, ressalvados
os destaques apresentados e aqueles que vierem a
ser apresentados até segunda-feira às 24h.

Vou proceder à chamada nominal. Chamarei pri-
meiramente os titulares.

Voto "sim", "não" ou abstenção.

Deputado Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Deputado Eliseu Resende. (Pausa.)

Deputado Jorge Khoury. (Pausa.)

Deputado Moreira Ferreira.

O SR. DEPUTADO MOREIRA FERREIRA 
"Sim", com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Mussa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - "Sim",
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 
"Sim", ressalvados os destaques, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Roberto Brant. (Pausa.)

Deputado F\onaldo Caiado.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO 

"Sim", ressalvados os destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - PMDB:
Deputado Alberto Mourão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO 

"Sim",· ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Deputado Antônio do Valle.

OSR. DEPUTADO ANTONIO DO VALLE - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Armando Monteiro.
O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Germano Rigotto, "Sim".
Deputado José Priante.
Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT 

"Sim", ressalvados os destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
PSDB:
Deputado Antonio Kandir.
OSR.DEPUTADO ANTONIO KANDIR - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado José Militão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MILlTÃO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputada Lúcia Vânia.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano RI·

gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 

"Sim", ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Mareio Fortes.
O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - "Sim",

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Nilo Coelho.
O SR. DEPUTADO NILO COELHO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Deputado Sampaio Dória. (Pausa.)
PT:
Deputado Aloizio Mercadante.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE

"Sim", ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Antonio Palocci.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI 

"Sim", ressalvados os destaques e com declaração
de voto que apresentaremos por escrito, posterior·
mente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer.
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o SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Com
esse consenso de razões antagônicas, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Consenso que nós esperamos que V. Ex!con·
siga na convenção do PT, Deputado Milton Temer. (Ri
sos.)

Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

"Sim", ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - PPB:
Deputado Fetter Júnior.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - "Sim",

ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)
Deputado Romel Anizio.
O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - "Sim",

ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - PTB:
Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)
Deputado Walfrido Mares Guia.
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA

- "Sim", Presidente, com ressalva dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - PDT:
Deputado Celso Jacob.
O SR. DEPUTADO CELSO JACOS - "Sim",

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Bloco Parlamentar PSB/PCdoB:
Deputado Eduardo Campos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 

"Sim", Sr. Presidente, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Bloco Parlamentar PLlPST/PSL:
Deputado Marcos Cintra.
O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - "Não",

Sr. Presidente, com encaminhamento de voto em se
parado, que farei posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Vamos chamar os suplentes.

PFL:
Deputado Eliseu Resende.
O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - "Sim",

ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Vamos fazer uma segunda chamada, rapida·
mente, dos Deputados que não estavam presentes
na primeira chamada, para depois encaminharmos a
chamada dos suplentes.

Deputado Jorge Khoury.
Deputado Roberto Brant.
Deputado Eliseu Resende, "sim".
Deputado Jorge Khoury. (Pausa.)
Deputado Roberto Brant. (Pausa.)
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
Deputado Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)
Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)
Vamos proceder à chamada dos suplentes.
Da bancada do PFL vamos chamar os dois su·

plentes:
Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Deusdeth Pantoja.
O SR. DEPUTADO DEUSDETH PANTOJA 

"Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Chamo a atenção dos Deputados do PFL
para o fato de que foram chamados de acordo com a
ordem de chegada. Quer dizer, os que primeiro assi
naram o livro de presença foram os primeiros a ser
chamados. Queremos agradecer a presença aos su
plentes, que muito nos honram, que contribuíram so
bremaneira com o seu trabalho e que porventura não
tiveram condições de votar. Agradeço a todos.

PMDB:
Deputado Edinho Bez.

O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
90ttO) - Deputado Gastão Vieira.

O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - "Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - PSDB:

Deputado Silvio Torres.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - PPB:
Deputado Gerson Peres.
O SR. DEPUTADO GERSON PERES - "Sim",

com o Relator.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59673

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- viano, Pauderney Avelino, Philemon Rodrigues, Ro-
gotto) - PTB: naldo Vasconcellos, Silvio Torres e Wilson Braga su-

Deputado José Carlos Elias. (Pausa.) plentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputado Celso Giglio. Senhores Deputados Félix Mendonça, José Priante,
O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - "Sim", Sr. Paulo Lima, Ricardo Ferraço, Ronaldo Caiado e Sam-

Presidente, ressalvados os destaques. paio Dória. Havendo número regimental, o Senhor
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Presidente, Deputado Germano Rigotto, deu por

gotto) - Vamos anunciar o resultado: "sim", 35 Srs. aberto os trabalhos. Ata: a Ata da 43ª reunião foi apro-
Deputados; "não", 1 Sr. Deputado. vada, sem restrições. Expediente: Correspondência

Está aprovado o Relatório do Deputado Mussa Recebida: Ofícios nº 397/99-PDT e nº 398/99-PDT,
Demes, ressalvados os destaques. (Palmas.) do Líder do PDT, Deputado Miro Teixeira, indicando

Gostaríamos de agradecer muito esta contribui- os Deputados Fernando Zuppo e Eurípedes Miranda
ção que a Comissão recebe. Os membros da Comis- para integrarem a Comissão, na condição de su-
são, mais uma vez, deram uma demonstração de par- plentes; Ofício nº 1818-L-PFLl99, do Líder do PFL,
ticipação. Estamos vivendo um momento que exige Deputado Inocêncio Oliveira, indicando o Deputado
de todos nós reflexão com relação ao que passamos Paulo Magalhães para integrar a Comissão, na condi-
e ao que teremos pela frente. Apenas uma etapa está ção de titular, em substituição ao Deputado Eduardo
sendo vencida, como resultado do trabalho de todas Paes; Ofício Nº 487/99, da Liderança do PTB, indi-
as bancadas e de todos os membros da Comissão. cando o Deputado Eduardo Paes para integrar a Co-
Teremos outras. Uma delas começará na próxima missão, na condição de suplente, em substituição ao
quarta-feira, com a votação dos destaques. Deputado José Carlos Elias; Ofício nº 1913-L-PFU99,

Agradecemos apresença a todos os Srs. Deputados do Líder do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, indican-
e aos convidados. do os Deputados José Carlos Aleluia e Manoel Castro

Nada mais havendo a tratar, convoco reunião para integrarem a Comissão, na condição de suplen-
para quarta-feira da próxima semana. tes, em substituição aos Deputados Gerson Gabrielli

Muito obrigado. e Paulo Braga. Ordem do Dia: Votação dos desta-
Está encerrada a reunião. ques apresentados ao parecer do Relator. Respon-
Ata da 441 reunião (ordinária), realizada em dendo indagação do Deputado Marcos Cintra, o Se-

111 de dezembro de 1999. nhor Presidente informou que, em reunião realizada
Ao primeiro dia do mês de dezembro de mil no- hoje, as lideranças apresentaram requerimento de

vecentos e noventa e nove, às quatorze horas e qua- preferência assinado pelos partidos do PFL, PSDB,
renta e um minutos, na sala n2 4 do anexo 11 da Cãma- PDT, PMDB, PT, PPB e PTB, para votação, nesta re-
ra dos Deputados, sob a Presidência do Deputado união, dos seguintes destaques: destaques n2!: 92,
Germano Rigotto, reuniu-se, ordinariamente, a Co- 140,01,91,242,269,230,83,279,75,07,100,34 e
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro- 59. O requerimento foi submetido à deliberação do
posta de Emenda à Constituição nº 175-A, de 1995, Plenário. Em votação simbólica, o requerimento foi
que "Altera o capítulo do Sistema Tributário Nacional" aprovado, por unanimidade. A seguir, passou-se à
e apensadas (Reforma Tributária). A Lista de pre- votação dos destaques. O destaque nº 92 de autoria
sença registrou o comparecimento dos Senhores do Deputado Luiz Salomão, requeria a supressão do
Deputados Alberto Mourão, Aloizio Mercadante, § 4º, do artigo primeiro, do Substitutivo (artigo 100). O
Antônio do Valle, Antonio kandir, Antonio Palocci, Senhor Presidente esclareceu que a votação deste
Armando Monteiro, Celso Jacob, Eduardo Campos, destaque prejudicaria o de nº 140, de autoria do
Eliseu Resende, Fétter Júnior, Germano Rigotto, Deputado Luiz Carlos Hauly. O Destaque foi admi-
João Pizzolatti, Jorge Khoury, José Militão, Lúcia Vã- tido, sem restrições. Encaminharam a votação os
nia, Luiz Bittencourt, Luiz Carlos Hauly, Luiz Salomão, Deputados Luiz Salomão, Luiz Carlos Hauly e o Relator.
Mareio Fortes, Marcos Cintra, Milton Temer, Moreira Orientaram os votos de suas bancadas os Deputados:
Ferreira, Mussa Demes, Nilo Coelho, Paulo Maga- Marcos Cintra, pelo Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL;
Ihães, Pedro Fernandes, Ricardo Berzoini, Roberto Eduardo Campos, pelo Bloco PSB/PCdoB; Eduardo
Brant, Romel Anizio e Walfrido Mares Guia, titulares; Paes pelo PTB; Antonio Palocci, pelo PT; FetterJúnior,
Alberto Goldman, Antonio Cambraia, Celso Giglio, pelo PPB; Antonio Kandir, pelo PSDB; Alberto Mou-
Edinho Bez, Eduardo Paes, Gerson Peres, Inaldo Lei- rão, pelo PMDB; e Pauderney Avelino, pelo PFL. O
tão, José Carlos Aleluia, Manoel Castro, Manoel Sal- Deputado Paulo Magalhães solicitou a realização de
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votação nominal. Votaram Sim, pela manutenção do
texto do Relator os Deputados Moreira Ferreira, Mus
sa Demes, Antonio do Valle, Armando Monteiro, Nilo
Coelho, Walfrido Mares Guia, Marcos Cintra e Deu
deth Pantoja. Votaram Não, pela aprovação do desta
que os Deputados Jorge Khoury, Paulo Magalhães,
Pedro Fernandes, Alberto Mourão, Germano Rigotto,
Luiz Bittencourt, Antonio Kandir, José Militão, Lúcia
Vânia, Luiz Carlos Hauly, Aloisio Mercadante, Anto
nio Palocci, Milton Temer, Ricardo Berzoini, FetterJú
nior, Romel Anízio, Sampaio Dória, Celso Jacob, Luiz
Salomão, Eduardo Campos, Pauderney Avelino,
Antonio Cambraia e Sílvio Torres. Foram apurados
23 votos contrários e .8 favoráveis. O destaque foi
aprovado, modificando o texto do Relator e prejudi
cando o destaque nº 140. O destaque nº 01 , de auto
ria do Deputado Luiz Carlos Hauly e outros, requeria
a supressão do § 612, do artigo 112, do Substitutivo (arti
go 145). O destaque foi admitido, sem restrições. A
votação deste destaque prejudicaria os de n2! 91, do
Deputado Luiz Salomão e 242, da bancada do PT.
Encaminharam a votação os Deputados Ricardo Ber
zoini, Luiz Salomão, Luiz Carlos Hauly e o Relator. Ori
entaram os votos de suas bancadas os Deputados;
Marcos Cintra, pelo Bloco PUPST/PMNIPSD/PSL;
Eduardo Campos, pelo Bloco PSB/PCdoB; Celso Ja
cob, pelo PDT; Walfrido Mares Guia, pelo PTB; Fétter
Júnior, pelo PPB; Aloisio Mercadante, pelo PT; Luiz
Carlos Hauly, pelo PSDB; Alberto Mourão, pelo
PMDB; e Pauderney Avelino, pelo PFL. O Deputado
Paulo Magalhães solicitou a votação nominal da
matéria. Votaram Sim, pela manutenção do texto do
substitutivo os Deputados Moreira Ferreira, Mussa
Demes, Roberto Brant, Alberto Mourão, Antonio do
Valle, Armando Monteiro, Luiz Bittencourt, Nilo Coelho,
Félix Mendonça, Walfrido Mares Guia, Marcos Cintra,
Pauderney Avelino e Deusdeth Pantoja. Votaram
Não, pela aprovação do destaque os Deputados Jor
ge Khoury, Paulo Magalhães, Pedro Fernandes, Ger
mano Rigotto, Antonio Kandir, José Militão, Lúcia Vâ
nia, Luiz Carlos Hauly, Sampaio Dória, Aloisio Merca
dante, Antonio Palocci, Milton Temer, Ricardo Berzoi
ni, Fétter Júnior, Romel Anízio, Celso Jacob, Luiz Sa
lomão, Eduardo Campos, Antonio Cambraia e Mano
el Salviano. Foram apurados 20 votos não e 13 votos
sim. O destaque foi aprovado, modificando o texto do
Relator e prejudicando os de nlls 91 e 242. O desta
que nll 269, de autoria do Deputado Sampaio Dória e
outros, requeria a supressão da expressão "da ativi
dade econômica" do § 29, do artigo1º, do Substitutivo
(artigo 149). O destaque foi admil do, sem restrições.
Encaminharam a votação o Deputado Antonio Kandir

e o Relator. Procedida a votação simbólica, o desta
que nº 269 foi aprovado, por unanimidade. O desta
que nll 230 teve sua apreciação adiada. O destaque
nll 83, de autoria do Deputado Alberto Mourão, reque
ria a supressão do § 5ll, no artigo 1º, do Substitutivo
(artigo 145). O destaque foi admitido, sem restrições.
Encaminharam sua votação o Deputado Alberto Mou
rão e o Relator. Orientaram os votos de suas banca
das os Deputados: Marcos Cintra, pelo Bloco
PUPST/PMN/PSD/PSL; Eduardo Campos, pelo Blo
co PSB/PCdoB; Luiz Salomão, pelo PDT; Eduardo
Paes, pelo PTB; Gerson Peres, pelo PPB; Ricardo
Berzoini, pelo PT; Luiz Carlos Hauly, pelo PSDB;
Alberto Mourão, pelo PMDB; e José Carlos Aleluia,
pelo PFL. O Deputado Paulo Magalhães solicitou a
votação nominal da matéria. Votaram Sim, pela apro
vação do destaque os Deputados Jorge Khoury, Mo
reira Ferreira, Paulo Magalhães, Alberto Mourão,
Armando Monteiro, Márcio Fortes, Nilo Coelho, Fétter
Júnior, Romel Anizio, Félix Mendonça, José Carlos
Aleluia e Gerson Peres. Votaram Não, pela manu
tenção do texto do substitutivo os Deputados Mussa
Demes, Pedro Fernandes, Roberto Brant, Antonio do
Valle, Germano Rigotto, Antonio Kandir, José Militão,
Lúcia Vânia, Luiz Carlos Hauly, Sampaio Dória, Ri
cardo Berzoini, Antonio Palocci, Milton Temer, Walfri
do Mares Guia, Celso Jacob, Luiz Salomão, Eduardo
Campos, Marcos Cintra, Deusdeth Pantoja, Philernon
Rodrigues, Waldemir Moka, Antonio Cambraia e Hen
rique Fontana. Foram apurados 23 votos contrários e
12 votos favoráveis. O destaque foi rejeitado e manti
do o texto do Relator. Encerramento: Às dezesseis
horas e cinqüenta e cinco minutos, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião, antes convocando outra
para amanhã, dia 2 de dezembro, quinta-feira, às
nove horas e trinta minutos, para continuação da vo
tação dos destaques. E para constar, eu, Angélica
Maria Landim Fialho Aguiar, secretária, lavrei a pre
sente Ata, que lida eaprovada será assinada pelo Se
nhor Presidente e encaminhada à publicação, junta
mente com as notas taquigráficas, após decodifica
das.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Declaro abertos os trabalhos da presente re
união da Comissão Especial da Reforma Tributária.

Devido à distribuição antecipada de cópias da
ata da 43!l reunião a todos os membros presentes, in
dago da necessidade de sua leitura. (Pausa.)

O Deputado Antonio Palocci solicita a dispensa
da leitura.

Dispensada a leitura da ata, (;.Jbco-a em dis
cussão e votação.
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Os Srs. Deputados que forem a favor permane
çam como estão. Os que forem contrários se manifes
tem. (Pausa.)

Aprovada a ata.
Expediente.
Correspondências recebidas:
Ofício nQ 397, de 1999, do Líder do PDT,

Deputado Miro Teixeira, indicando o Deputado Fer
nando Zuppo para integrar a Comissão como suplen
te;

Ofício nQ 398, de 1999, do Líder do PDT,
Deputado Miro Teixeira, indicando o Deputado Eurí
pedes Miranda para integrar a Comissão como mem
bro suplente;

Ofício nQ 1.818, do Líder do PFL, Deputado Ino
cêncio Oliveira, indicando para integrar a Comissão,
como membro titular, o Deputado Paulo Magalhães,
em substituição ao Deputado Eduardo Paes.

Comunicações.
O Presidente da Câmara dos Deputados,

Dep~ado Michel Temer, prorrogou o prazo desta Co
missão Especial até o dia 15 de dezembro.

A ordem do dia da reunião de hoje é a votação
dos destaques apresentados.

A apresentação de destaques foi encerrada on
tem; dia 30 de novembro, às 24 horas. O prazo para
recebimento de destaques se encerrou então. Esta
Comissão recebeu 323 destaques - as cópias se en
contram à disposição na secretaria.

Encontra-se sobre a mesa requerimento de pre
ferência, assinado por Líderes de várias bancadas.
Vou ler o requerimento e colocá-lo em votação.

Requeremos, nos termos do inciso XVI
do art. 117 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, preferência para votação
dos destaques abaixo relacionados, na or
dem em que se encontram:

1Q) Destaques - inclusive, a secretária
está distribuindo-os aos membros da Co
missão - nOB. 92 e 140, que se referem à
questão dos precatórios;

2S1) Destaques nSl 1, 91 e 242, que se
referem a crimes tributários;

3S1) Destaque nSl 269, que se refere à
contribuição ambiental;

4S1) Destaque nQ 230, relativo à veda
ção de benefícios fiscais, com relação às
contribuições sociais;

5S1) DestaCUJe nll 83, que se refere à
questão do sigilo bancário;

6S1) Destaque nSl 279, que se refere à
transferência de encargos só com recursos;

?SI) Destaque nl:! 75, que se refere ao
imposto de solidariedade;

8S1) Destaques nSl 7 e 100, que se refe
rem à substituição tributária;

92) Destaques nSl 34 e 59, que se refe
rem à questão das hidrelétricas.

Este requerimento de preferência surgiu após
negociação que envolveu as Lideranças, os mem
bros da Comissão, para entendimento que nós esta
mos buscando. E bom que se destaque isso.

A partir da votação do relatório na Comissão,
teve início a negociação, envolvendo o Governo Fe
deral, os Governos Estaduais e membros da Comis
são, especificamente a Mesa Diretora da Comissão, o
Presidente, o Deputado Antonio Kandir, o Deputado
Antonio Palocci, o Deputado Romel Anizio e o Rela
tor, Deputado Mussa Demes. Os cinco representan
tes do Governo Federal que estão na mesa de nego
ciação são o Ministro Pedro Malan, o Ministro Alcides
Tápias, o Ministro Rodolpho Tourinho, o Secretário
Everardo Maciel e o Secretário Amaury Bier. Há tam
bém cinco representantesde Estados da Federação,
escolhidos pelos próprios Secretários de Fazenda
dos Estados. A representação específica tem variado
na mesa de negociação, mas sempre há a presença
da Bahia, do Pará, de São Paulo, do Rio Grande do
Sul, do Ceará e de Goiás.

Essas reuniões têm sido realizadas com o obje
tivo de analisar tendências que possivelmente pos
sam existir ou entendimentos dos destaques e da re
presentação dos Prefeitos que têm estado na mesa
de negociação, por intermédio do Prefeito Célio de
Castro e de Paulo Zukoski, que representa a entidade
que congrega todas as entidades municipalistas.

Qual é o objetivo dessas reuniões? Tentarmos'
discutir não apenas os destaques apresentados e
possíveis entendimentos, mas também algo maior:
entendimento visando à conclusão do trabalho na Co
missão e depois no plenário da Câmara. Trata-se de
reuniões que têm sido produtivas.

Ainda não existe conclusão alguma a respeito
dessas reuniões, mas quero deixar bem claro para os
membros da Comissão que, em todos os momentos,
os cinco membros da Comissão que estão na mesa
de negociação têm dito o seguinte: não cabe a esses
cinco membros - que hoje são o Presidente, os Vi
ce-Presidentes e o Relator - tomar decisão sobre
qualqueracordo ou entendimento. Isso cabe à Comis
são. Quer dizer, qualquer que seja a proposta apre
sentada na mesa de negociação, qualquer que seja o
acordo produzido nessa mesa, obrigatoriamente, vão
passar pela Comissão. Nossa tarefa étransmitir à Co-,
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missão o que porventura surgir como resultado de
toda a negociação que está sendo feita. Gostaria de
destacar isso e de dizer aos membros da Comissão
que, em hipótese alguma, em nenhum momento, os
representantes dessa comissão tripartite - na verda
de, ela tem quatro partes, porque os Municípios tam
bém fazem parte - estão tomando decisões pela Co
missão. Gostaria de deixar claro este aspecto. Qual
quer que seja a conclusão dessas negociações, a de
liberação virá da Comissão.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Tendo
em vista o espírito democrático de V. Ex!! que presta
este esclarecimento, pergunto se é possível informar
à Comissão sobre o teor das discussões: qual, efe
tivamente, está sendo o principal obstáculo para
obtenção de um projeto que seja consensual entre as
partes que estão naquela mesa de negociação. Pe
ço-lhe isso apenas a título de informação aos mem
bros da Comissão. Temos lido na imprensa a respeito,
evidentemente, mas se V. Exª puder fazer um breve
resumo, ficarei grato.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Farei um breve resumo.

Foram realizadas até aqui quatro reuniões de
sarmadas e sem radicalização. Inicialmente, foram
apresentadas as divergências pontuais sobre cada
uma das propostas: proposta do Governo Federal de
um IVA centralizado, de um IVA cobrado pela União e
partilhado com estados e municípios; proposta, apro
vada pela Comissão, de um IVA com duas alíquotas
uma alíquota federal e uma alíquota estadual-; e pro
posta dos estados de um IVA repartido, um IVA fe
deral e um IVA estadual. Essa é a grande discussão
que está acontecendo nessa comissão tripartite.

Quanto a alguns princípios, há praticamente
consenso em relação à mudança de origem/destino e
a uma legislação única para esse IVA, em vez das 27
legislações estaduais. Os Estados apresentaram a
sua proposta com início, meio e fim, com essa reparti
ção, com dois IVAs, e dizem que a transição da ori
gem para o destino - em vez dos seis anos que nós
aprovamos - poderia ser feita em nove anos. A suges
tão é a de que a mudança da origem para o destino
seja feita em nove anos. Sugiro também que os mem
bros da Comissão, os representantes dos Estados
sejam indagados sobre o que acham que pode haver
em termos de modificação no relatório que aprova
mos. Especificamente, o que se está discutindo são

as três possíveis formas de operacionalizar o Imposto
sobre Valor Agregado.

Na última reunião, que foi a de ontem, che
gou-se à seguinte definição: como ainda não temos
um entendimento, e estamos numa mesa de negocia
ção exatamente para buscá-lo, começaríamos a votar
os destaques que não são referentes ao IVA, para
continuar buscando um entendimento em relação a
esse imposto, o que pode ser construído até o final do
trabalho da Comissão. Isso favoreceria tremenda
mente a votação no plenário da Casa.

Deputado Marcos Cintra, a grande discussão
está posta. Embora ainda não se tenha chegado a
uma conclusão sobre esse ponto, vamos continuar
conversando.

O Governo Federal fez uma contraproposta,
tentando buscar o entendimento, a partir da proposta
apresentada pelo Deputado Antonio Kandir, no senti
do de permitir que haja outra possibilidade que não o
sistema barquinho, que não a operacionalização que
aprovamos aqui. O Governo Federal foi um pouco
além: propôs uma desconstitucionalização ampla,
abrangendo até a questão da competência, que seria
regulada por lei complementar.

Os estados todos, sem exceção, disseram que
essa questão de competência não deveria ficar para a
lei complementar, e os membros da Comissão, que
procuraram transmitir o que sentiram n'esses dias de
conversa, disseram que não é normal a questão da
competência ficar fora da Constituição Federal.

O Governo recebeu isso e fez uma pergunta: o
que pode ficar fora do capítulo tributário e o que pode
ser desconstitucionalizado. E a reunião parou aí.

Teremos amanhã uma nova reunião, às
16h30min., ocasião em que os Estados vão dizer que
dispositivos da proposta acham que poderiam estar
fora do capítulo tributário da Constituição Federal. E
nós poderemos, eventualmente, dar nossas opiniões,
sentindo a posição da própria Comissão.

Em votação o requerimento aprovado pelos Srs.
Uderes.

Os Srs. Deputados que forem a favor permane
çam como estão. Os que forem contrários queiram se
manifestar. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.

Os Srs. Deputados receberam os seguintes
destaques, sobre os quais começaremos a deliberar,
por ordem: Destaques n!!! 92 e 140; Destaques nos 1,
91 e 242; Destaque nll 269; Destaque nº 230; Desta
que nll 83; Destaque nº 279; Destaque nll 75; Desta
ques n!!!! 7 e 100; e Destaques n!!!! 34 e 59.
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O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi- mas críticas desairosas e absolutamente descabidas,
dente, peço a palavra pela ordem. injustas e impertinentes feitas a S. Ex!l ao longo des-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- ses últimos meses, por causa de seu comportamento
gotto) - Pois não. na Comissão, pelo nosso correligionário e ilustre Go-

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Como vemador do Estado do Ceará, Dr. Tasso Jereissati,
nós não temos cópia do requerimento, V. Exll poderia no Rio de Janeiro, há dois dias.
repetir os números, para que possamos anotar? Deixamos isso claro ao Líder. S. Ex!! por sua vez,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- deixou claro para todos nós também que permanece
gotto) - Repito. a confiança irrestrita na ação do Deputado Antonio

Estão chegando às mãos dos Srs. Deputados Kandir e na fidelidade de S. Exª aos postulados que,
cópias desses destaques. Os primeiros destaques a em nosso nome, tem trazido à Comissão Especial da
serem votados serão os Destaques nº 92 e 140, relati- Reforma Tributária, relativamente à média dos senti-
vos aos precatórios; segundo, os Destaques n!!! 1, 91 mentos, das aspirações e dos anseios da bancada do
e 242, relativos a crimes tributários; terceiro, o Desta- PSDB, diante dos desafios da reforma tributária.
que nll 269, referente à contribuição ambiental; quar- Hoje, Sr. Presidente, trago esta informação para
to, o Destaque nll 230, referente à vedação de benefí- que, perante os companheiros dos demais partidos
cios fiscais para contribuições sociais; quinto, o Des- que, como nós, integram esta Comissão, fique abso-
taque nll 83, relativo ao sigilo bancário; sexto, o Desta- lutamente claro que o Deputado Antonio Kandir conti-
que nll 279, referente à transferência de encargos; nua desfrutando da integral confiança da bancada do
sétimo o Destaque nº 75, relativo ao imposto de soli- PSDB na Câmara dos Deputados, reproduzindo com
dariedade; oitavo, os Destaques n2! 7 e 100, relativos absoluta fidelidade as nossas aspirações, os nossos
à substituição tributária; nono, os Destaques nll 34 e pleitos e os nossos anseios com relação à reforma tri-
59, relativos à questão das hidrelétricas. Esta é a or- butária. E, mais do que isso, refletindo também a dis-
demo posição de levá-Ia adiante, independentemente de

Srs. Deputados, faço uma retificação na planilha percalços que eventualmente possam inibir e até inti-
de votação que está sendo distribuída. Peço a todos midar os membros desta Comissão. Quero que fique
atenção. O quinto destaque passou a ser o nono, o úl- claro que os compromissos que esta Comissão tem -
timo, que é o relativo às hidrelétricas. Os Destaques como disse, são superiores - são com a sociedade
n!!! 34 e 59 passaram para o último lugar, de quinto brasileira, e portanto não podem estar sujeitos a ne-
para nono. Esta é a única mudança que há nesta pla- nhum tipo de pressão, de intimidação ou de constran-
nilha. gimento. Como diriam os ancestrais do nosso cQmpa-

Deputado Sampaio Dória, V. Ex!l tem a palavra. nheiro, Deputado Luiz Salomão, com a sabedoria dos
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA _ Sr. Pre- povos do deserto, é preciso que a caravana siga o seu

sidente, antes de iniciarmos a discussão dos desta- curso enquanto os lobos uivam.
ques, tomei a liberdade de pedir a V. Exll a palavra Era isso, Sr. Presidente.
para comunicar-lhe, e ao Plenário também, que na Muito obrigado. (Palmas.)
tarde de ontem, por iniciativa do Deputado Mareio O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
Fortes, Secretário-Geral do PSDB, os membros do gotto) - Agradeço ao Deputado Sampaio Dória.
PSDB desta Comissão Especial estiveram no gabine- Deputado Antonio Kandir, nosso Vice-Presidente,
te do Líder do partido, Deputado Aécio Neves, com não tenho dúvida de que V. Ex!! tem toda a nossa consi-
duas finalidades. deração e o nosso reconhecimento pelo trabalho que

Primeiramente, deixar absolutamente clara, ex- vem realizando nesta Comissão.
p\rcita e indiscutível, mais do que a disposição, a de- Coloco em votação o Destaque nº 92, do Deputado
terminação da bancada do PSDB de levar adiante os Luiz Salomão, e o Destaque nº 140, do Deputado Luiz
trabalhos desta Comissão, com a clareza de que o Carlos Hauly. Esses dois destaques se referem à su-
compromisso que nós assumimos não é de natureza pressão do § 4º do art. 100, constante no art. 1º do
partidária, não é sequer com o Governo ao qual esta- substitutivo, relacionado com a questão dos precató-
mos vinculados, mas com a sociedade e com o futuro rios. Cópias desses destaques já foram distribuídas
do País. aos Srs. Deputados.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, fizemos A palavra está à disposição dos Deputados Luiz
questão de desagravar, naquela oportunidade, o nos- Salomão e Luiz Carlos Hauly para as considerações
so companheiro, Deputado Antonio Kandir, de algu- que desejarem fazer.
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o SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, membros da Comissão, o objetivo desse des
taque é suprimir a previsão constante no projeto da
Comissão, originalmente formulado pelo Deputado
Mussa Demes, quanto à possibilidade de compensa
ção de precatórios com débitos fiscais.

Quando da discussão do projeto, há cerca de
trinta dias, tive oportunidade de expor minha preocupa
ção com o fato de tal providência poder estimular a
inadimplência, visando a compensar precatórios há
anos não pagos. Então, um contribuinte, seja da
União, seja dos Estados, seja dos Municípios, que
não tem como receber seu precatório, porque os Go
vernos não têm alocado recursos do Orçamento para
esse fim - e quando o fazem acabam não executando
orçamentariamente essas dotações -, pode ser leva
do a suspender o pagamento de impostos, o que é
seu dever, gerando um débito tributário compensado
futuramente por esse precatório - seria uma maneira
compulsória de receber isso por antecipação.

Por isso, estamos propondo o destaque, não
obstante essa intenção coincidir com a de muitos
Secretários de Fazenda e com a da própria Receita
Federal, que considera perigoso esse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pergunto ao Deputado Luiz Carlos Hauly se
quer fazer alguma consideração.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - A
preocupação já exposta na justificativa do meu reque
rimento é com esses precatórios. Primeiro, a questão
dos precatórios já foi tratada numa emenda constitu
cional que foi ao plenário; segundo, nesse dispositivo,
a preocupação de Estados e Municípios é com o fato
de haver colapso nas finanças públicas do setor públi
co brasileiro, tanto da União, quanto dos Estados e
Municípios. Por isso, apresentei requerimento para
suprimir esse dispositivo. Espero que os companhei
ros nos acompanhem nisso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deixo a palavra à disposição do Sr. Relator,
Deputado Mussa Demes, para as considerações que
desejar fazer sobre o destaque.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, caros companheiros da Comissão, a situação
pessoal do contribuinte realmente não é preocupação
da Fazenda Pública Federal e das Fazendas Públicas
Estaduais e Municipais. Aqui mesmo temos tido opor
tunidade de votar matéria tributária. Nessas votações,
praticamente nunca vimos algo que viesse em socor
ro daquele que é realmente o responsável pela arre
cadação dos tributos, portanto, pela sustentação da

máquina administrativa. Não me parece razoável a
argumentação apresentada.

Em relação ao que mencionou o Deputado Luiz
Carlos Hauly, temos na Casa, mais uma vez, o agra
vamento da situação do contribuinte, que poderá ter,
em relação aos precatórios, dividido em dez parcelas
o valor do crédito que porventura tenha contra quais
quer dessas Fazendas Públicas.

O que se pretende, na verdade, é fazer com que
o contribuinte possa compensar com crédito já venci
do contra a Fazenda. Crédito esse devidamente apu
rado através de longa e penosa disputa judicial, e que
ele não encontra forma de receber, por ser muito cô
modo para as Secretarias de Planejamento e para o
próprio Ministério do Orçamento e Gestão não incluir
no Orçamento dos respectivos Estados, ou da União,
quando for o caso, a obrigação de honrar esse com
promisso. Estamos propondo pura e simplesmente
que, quando o contribuinte tiver esse crédito reconhe
cido judicialmente, ele poderá compensá-lo com o pa
gamento de tributos. Não aqueles tributos que lhe es
tão sendo cobrados no dia-a-dia, mas os que já estão
inscritos em dívida ativa, em condições, portanto, de
executar judicialmente.

Não nos parece razoável que, numa situação
como essa, a Fazenda Pública ainda pretenda rece
ber esse imposto pela via judicial, quando ela já deve
ao contribuinte importância equivalente, devidamente
apurada. Não creio também que alguém vá deixar dí
vidas vencerem até o extremo de ir à inscrição para
cobrança, uma vez que, numa situação como essa, o
contribuinte ficará privado de certidões negativas e
impossibilitado de exercer sua atividade, especial
mente nos casos de concorrência pública, onerando
ainda mais o valor desse crédito que a Fazenda possa
ter contra ele, em razão dos encargos que lhe são ine
vitavelmente cobrados: juros de mora, multas e corre
ção monetária, quando for o caso de existirem efetiva
mente.

Por isso, Sr. Presidente, sou pela manutenção
do texto, manifestando-me, portanto, contra o desta
que apresentado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar pela Lide
rança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotlo) - Deputado Eduardo Paes, esta Presidência
vai permitir que os Srs. Líderes ou representantes de
cada bancada encaminhem por um minuto.

Mas, antes do encaminhamento, coloco em vo
tação a admissibilidade dos Destaques n!!! 92 e 140.
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Os Srs. Deputados que forem a favor permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Está admitida a admissibilidade.
Para encaminhamento, concedo a palavra ao

Depu~ado Eduardo Paes, pelo PTB. S. Ex!! dispõe de
um minuto.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. EXª a palavra.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
Sr. Presidente, V. Ex!! poderia seguir a lista dos parti
dos, começando do menor para o maior, como acon
tece no plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Sem problema. Na verdade, Deputado
Pauderney Avelino, não pensei que todos os Líderes
quisessem encaminhar.

Pela Liderança do PFL, concedo a palavra ao
Deputado...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, gostaria de submeter ao Plenário esta refle
xão: se for para afirmar o voto "sim" ou "não", tudo
bem. Mas é melhor que haja um encaminhamento a
favor e outro contra. Assim, avançaremos muito mais,
e de maneira concreta e objetiva. Ninguém precisa
marcar posição. Proponho que seja cumprido o Regi
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer, esta Presidência
compreende o interesse de V. Ex!! em ajudar no anda
mento dos trabalhos. Mas não posso deixar de seguir
o Regimento. Se os Líderes ou os representantes das
Lideranças entenderem que devem encaminhar o
Regimento determina um minuto para tal. Então, ~ão
posso abrir mão do encaminhamento dos Líderes.

Solicito aos Srs. Líderes...
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi

dente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Tem V. Exll a palavra.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi

dente, isso exclui o encaminhamento de defesa e de
contraditório?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Na questão dos destaques, Deputado Milton
Temer, existe a palavra do autor do destaque, a pala
vra do Relator e o encaminhamento de bancadas.

Não existe a questão do "a favor" e "contra". Por isso,
a~ho qu~ o enca~inhamento de bancadas é que per
mite aqUilo que nao acontece nos encaminhamentos.

Se V. Ex!! desejarem encaminhar, peço ao repre
sentante do Bloco Parlamentar PLJPSTIPMNIPSDIPSL...

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Tem V. EXª a palavra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, gostaria de encaminhar contrariamente à
supressão do § 42 do art. 100. Suponho que todos os
membros da Comissão conhecem sobejamente mi
nha posição crítica em relação ao projeto como um
todo. Mas há que se destacar a preocupação do Rela·
tor com a defesa do contribuinte. Esse e outros itens
no~ parecem extremamente importantes para que o
projeto tenha um mínimo de simetria com os direitos e
as obrigações de ambas as partes no processo tribu
tário: tanto o Poder Público quanto o contribuinte.

Acredito, sem dúvida alguma, que abusos pode
rão surgir, mas a Constituição Federal deve apenas
conter os princípios basilares que se busca obter com
o sistema tributário: justiça e equidade, ou seja, sime
tria de direitos e obrigações. Se o Estado deve ao
contribuinte, essa obrigação deve receber o mesmo
tratamento que seria dado caso o contribuinte deves
se ao Estado. Portanto, sou favorável à manutenção
do texto como se encontra. Acredito que o Sr. Relator
está correto quando diz que, por meio da própria re·
gulamentação desse item da Constituição Federal
poderíamos evitar o uso abusivo desse institutd.
Encaminho contrariamente à supressão do § 42 do
art. 100.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Para orientação dos Srs. Deputados e dos
Srs. Líderes, ou dos representantes da Lideranças, o
encaminhamento "sim" significa concordar com a ma
nutenção do texto do substitutivo. O encaminhamento
"não" significa concordar com a modificação do texto
substitutivo. Então, quem deseja manter o texto do
substitutivo vota "sim"; quem deseja modificar o texto
do substitutivo vota "não".

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Nesse
sentido, Sr. Presidente, encaminho o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deixo a palavra à disposição do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 
Encaminhamos o voto "não" ao texto; portanto, "sim"
ao destaque.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Como vota o PDT?

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - "Não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Como vota o PTB?

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, o PTB, o tempo todo, tem defendido nesta
Comissão a importância de se garantir os direitos do
contribuinte. Talvez o grande mérito do substitutivo
aprovado por esta Comissão seja efetivamente a am
pliação das garantias do contribuinte. O § 4ll do art.
100 é só mais uma dessas conquistas que o Relator
incluiu no texto. Por isso, o PTB, mantendo sua coe
rência de defesa das garantias do contribuinte, tema
tão importante para dar um basta a esse autoritaris
mo fiscal do Estado, encaminha o voto "sim", pela ma
nutenção do dispositivo do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Como vota o PT?

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, em que pese a motivação do nobre Rela
tor, que, com certeza, colocou este dispositivo no
sentido de buscar um mecanismo de defesa do contri
buinte, entendemos que a dívida ativa não pode mis
turar-se processualmente com o precatório, criando
uma distorção cruzada, negativa no processo tributá
rio. Por isso, encaminhamos favoravelmente ao desta
que, votando "não" ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Como vota o PPB?

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - O Rela
tor tem demonstrado grande preocupação com o con
tribuinte, e reconhecemos os méritos de sua iniciativa.
No entanto, como a questão é debatida em uma
emenda constitucional que está sendo apreciada
pela Casa, parece-nos que este não é o assunto prin
cipal da reforma tributária. Embora reconhecendo a
intenção do Relator, acreditamos que é melhor tratar
do problema em outro dispositivo que está em apreci
ação no plenário e que já foi votado em primeiro turno
- e por acordo será votado ainda hoje em segundo
turno. Nesse sentido, para ser coerente, por entender
que o assunto será melhor tratado nesse outro dispo
sitivo, embora reconheça os méritos do Relator, o
PPB encaminha pela supressão, votando "não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Como vota o PSDB?

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, entendemos que o Rela
tor, nesta matéria, caminhou na direção correta, real
mente promovendo maior equilíbrio entre o poder do

Estado e os direitos do contribuinte. A intenção foi corre
ta. Mas, na avaliação do PSDB, preferimos acompa
nhar o destaque apresentado pelos Deputados Luiz
Carlos Hauly e Luiz Salomão, por entender que essa
redação poderia dar margem a um tipo de problema
que -sintetizo para V. Ex!!.

A matéria, da maneira como está redigida, po
deria abrir espaço para a seguinte situação: alguém
que já tivesse um direito claro, inequívoco - crédito
precatório -, que eventualmente, diante desse crédi
to, pudesse examinar a seguinte questão... Ele pode
ria ter certa motivação - não estamos dizendo que
isso aconteceria necessariamente - para atrasar o
pagamento de impostos, pelo fato de ter um crédito
maior do que o que tem possibilidade de recolher. Ou
seja, da forma como está redigido, objetivamente, há
risco de inadimplência, de aumento do não recolhi
mento de impostos, tendo em vista o crédito precató
rio que a pessoa possui. Por essa razão, acompanha
mos o destaque dos Deputados Luiz Salomão e Luiz
Carlos Hauly e votamos "não" à manutenção do texto
tal como encontra-se.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Como vota o PMDB?

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - O
PMOB encaminha favoravelmente ao destaque, le
vando em consideração que há mais ou menos dez
dias esta Casa aprovou o novo texto sobre os preca
tórios e estabeleceu novas regras para o pagamento
dos futuros precatórios e das desapropriações. Essas
regras foram bem ampliadas, e nelas consta parte
dessa proposta do Deputado Mussa Demes. Vamos
propor o mesmo texto no projeto, que até já seguiu
para o Senado para ser votado. Fatalmente, se não
receber nenhuma emenda no Senado, o texto entrará
em vigor; retornando à Câmara, será reformulado. Se
já saiu da Casa com esse aval, não faz sentido apro
var o mesmo texto, modificando um texto que já foi
aprovado por esta Casa há dez dias.

Encaminhamos o voto a favor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Vota "não", a favor do destaque.
Como vota o PFL?
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO

Sr. Presidente, entendo também que a intenção do
Relator é a melhor possível, no sentido de dar ao con
tribuinte condições de ele também utilizar créditos
para pagar suas dívidas com o Estado. Entendemos
ser um tanto quanto perigoso deixar essa questão no
texto constitucional. Portanto, mesmo acreditando
que a intenção do Relator foi a melhor possível, va
mos apoiar o destaque ora proposto.
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o SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, peço a V. Ex!! que faça votação nominal,
dada a gravidade e a importância do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Atendo à solicitação do Deputado Paulo Ma
galhães para que tenhamos votação nominal dos
Destaques n2! 92 e 140. Destaco a presença entre nós
do Líder do Partido dos Trabalhadores, Deputado
José Genoíno. S. Ex!! sempre que pode, participa de
nossas reuniões, prestigiando-nos e ajudando nos
trabalhos.
. O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, apoiando V. Exª e o Relator, orientando o âni
mo do Deputado Antonio Kandir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Coloco em votação os Destaques n2s 92 e
140.

Farei a chamada nominal.
Os Srs. Deputados que desejarem manter o tex

to votarão "sim". Os Srs. Deputados que desejarem
modificar o texto, portanto, aprovar os destaques, vo
tam "não". "Sim" é para manter o texto. "Não" é para
modificar o texto, suprimi-lo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, uma questão de ordem. Na verdade,
quando se fala em manter o texto, dá a impressão de
que ele foi aprovado com isso. O texto foi aprovado
sem isso; portanto, não tem esse dispositivo. Ê por
isso que votamos "não". Não queremos incluir, não se
trata de manter, até porque o Relator fica absoluta
mente intranqüilo. Não estamos alterando o texto
aprovado. Simplesmente, estamos alterando o texto
que S. Ex!! propôs. Portanto, votar "não" significa não
mudar o texto, não incluir esse dispositivo no texto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - V. Exl!
não deseja dizer "sim" ao Deputado Mussa Demes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Na verdade, Deputado José Carlos Aleluia,
volto a dizer, com todo respeito que tenho por V. Ex!!,
que o encaminhamento mais correto nesse tipo de
destaque é o voto "sim" para manutenção do texto, e
"não" para modificação do texto. V. Ex!! deu uma contri
buição, e ela não altera o objetivo dos dois destaques.

Em votação.
Deputado Eliseu Resende. (Pausa.)
Jorge Khoury. (Pausa.)
Repito: "sim" é com o Relator; "não", para modifi

car o texto com o destaque.

Deputado Eliseu Resende. (Pausa.)
Deputado Jorge Khoury.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Voto

"não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Moreira Ferreira.
O SR. DEPUTADO MOREIRA FERREIRA 

Voto "sim", com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Mussa Demes.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Paulo Magalhães. (Pausa.)
Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Roberto Brant. (Pausa.)
Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.)
PMDB:
Deputado Alberto Mourão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO -

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado AntOnio do Valle.
O SR. DEPUTADO ANTONIO DO VALLE 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Armando Monteiro. (Pausa.)
Deputado Germano Rigotto, "não".
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.)
Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
PSDB:
Deputado Antonio Kandir.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado José Militão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MILlTÃO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputada Lúcia Vânia. (Pausa.)
Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Mareio Fortes. (Pausa.)
Deputado Nilo Coelho.
O SR. DEPUTADO NILO COELHO - "Sim",

com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Ricardo Ferraço. (Pausa.)
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Deputado Sampaio Dória. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - PT:
Deputado Aloizio Mercadante.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

Apesar do Relator, "não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Antonio Palocci.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Milton Temer.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - PPB:
Deputado Fetter Júnior.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado João Pizzolatti (Pausa.)
Deputado Romel Anizio.
O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - PTB:
Deputado Félix Mendonça. (Pausa.)
Deputado Walfrido Mares Guia.
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA

-"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - PDT:
Deputado Celso Jacob. (Pausa.)
Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMAo - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Bloco Parlamentar PSBIPCdoB:
Deputado Eduardo Campos. (Pausa.)
Bloco PUPSTIPMNIPSD/PSL: .
Deputado Marcos Cintra.
OSR. DEPUTADO MARCOS CINTRA- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Vou chamar os suplentes.
Deputado Eliseu Resende. (Pausa.)
Deputado Rob,erto Brant. (Pausa.)
Deputado Ronaido Caiado. (Pausa.)

.Deputado BetinhO Rosado. (Pausa.)
" .Depútado Cleuber Carneiro. (Pausa.)
. Deputado Deusdeth Pantoja.

o SR_ OI;PUTAOO OI;USOETH PANTOJA 
"Sim", com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Deputado Gerson Gabrielli. (Pausa.)

Deputado Pauderney Avelino.
OSR. DEPUTADO PAUDERNEYAVEUNO-"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Paulo Braga. (Pausa.)
Deputado Pedro Pedrossian. (Pausa.)
Deputado Wilson Braga. (Pausa.)
PMDB:
Deputado Barbosa Neto. (Pausa.)
Deputado Edinho Bez. (Pausa.)
Deputado Gastão Vieira. (Pausa.)
Deputado José Chaves. (Pausa.)
Deputado Philemon Rodrigues. (Pausa.)
Deputado Waldemir Moka. (Pausa.)
PSDB:
Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)
Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.)
Deputado Silvio Torres. (Pausa.)
Todos os Deputados do PT estão presentes.
PPB:
Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)
Deputado Enilvaldo Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Gerson Peres. (Pausa.)
PTB:
Deputado Celso Giglio. (Pausa.)
José Carlos Elias. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pois não. V. EXª tem condições de votar?
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - Meu voto

é "não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Votaram "sim" B Srs. Deputados. Votaram
"não" 23 Srs. Deputados.

O Destaque n1l 92, que é igual ao de nQ 140, está
aprovado.

Recebemos uma comunicação da bancada do
PTB indicando o Deputado Eduardo Paes para su
plente, substituindo o Deputado José Carlos Elias.

Vamos votar o D!=,staque de Bancada nll 242,
distribufdo aos Srs. Deputados, e o Destaque nll 91.
Tem preferência de encaminhamento o Destaque de
Bancada nQ 242. Havia na planilha distribufda aos Srs.
Deputàdos também o Destaque n Q 1, do Deputado
Luiz Carlos Hauly, que foi tiradoda preferência. Fica
mos com os Destáques na! 242 e91.

O SR. DÉPUTADO LUIZ CÀRLOS HÁULY - Sr.
Presidente, o que houve?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - O Destaque nll 1, que estava junto com os
Destaques cf! 91 e 242, não será votado neste mo
mento, porque não se refere exatamente ao § 611 art.
145, com o mesmo inciso.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, para definir as votações de hoje, trabalhamos
em cima de uma tabela preparada de maneira muito
eficiente pela assessoria, mas, no caso do Destaque
nll 1, confundiu-se...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço atenção a todos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Preten
deu-se suprimir o § 611 do art. 145, quando, na verda
de, o que busca o Destaque nll 1 é suprimir o § 411 do
art. 145. Então, ele não tem relação com a matéria
dos dois destaques: nem com o de nll 91, nem com o
de nll 242. Dessa forma, ele teria de ser excluído, por
ser diverso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Quero dizer ao Deputado Luiz Carlos Hauly
que seu destaque não fica prejudicado. Ele só não
será votado neste momento.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Mas é o mesmo assunto ou não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não é.

Com a palavra o Deputado Fetter Júnior.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, na verdade há um erro de redação no desta
que. Ele se refere ao § 611, mas, ao redigirem, coloca
ram § 411• A matéria éa mesma. Por isso é que ele está
junto. Parece-me que pode ser votado junto, porque é
exatamente o mesmo texto. Só que, ao redigirem, da
tilografaram § 42• O conteúdo é exatamente o do § 6l!.
Portanto, ou ele é prejudicado por um erro material,
ou é votado junto.

OSR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, o destaque é exatamente o mesmo. Basta o
nobre autor alterar manualmente e rubricar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - O Deputado Luiz Carlos Hauly vai fazer a reti
ficação, mas só na redação. Pelo que está sendo dito,
o Destaque n2 1 se refere à retirada que está nos Des
taques ne! 91 e 242. Votaríamos os três juntos.

Coloco em votação a admissibilidade do Desta
que n2 242, do Destaque n2 91 e do Destaquenll 1.

Os Srs. Deputados que forem a favor da admis
sibilidade permaneçam como se encontram. Os que
forem cqfltrário queiram manifestar-se. (Pausa.) .

Estão admitidos os destaques.

A palavra está à disposição do Deputado Ricar
do Berzoini, já que o destaque é da bancada do PT,
para falar pelo partido.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, o § 612 tem como alegada moti
vação a defesa do contribuinte, diante de eventual
abuso do Estado em relação à administração fiscal e
tributária.No entanto, é importante fazer algumas re
flexões sobre as conseqüências que podemos ter se
aprovado o texto com esse parágrafo. O parágrafo diz
que ninguém será processado por crime contra a or
dem tributária antes de encerrado, na via administrati
va, o processo respectivo.

Em primeiro lugar, Sr, Presidente, entendemos
que esse tipo de dispositivo, mesmo que considerado
correto, não deve ser incluído na Constituição. Tra
ta-se de um tipo de garantia que poderia estar coloca
da até na legislação ordinária, de acordo com as di
versas outras garantias, que são similares. É impor
tante lembrar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço, por favor, aos Srs. Deputados um minu
to de atenção, para que possamos continuar nossos
trabalhos. Ainda temos alguns destaques para votar.
Solicito que respeitem o orador e também os nossos
convidados. Quanto menos barulho houver na sala,
com certeza, mais rapidamente fluirá nosso trabalho.

Deputado Ricardo Berzoini, tem V. Ex!! a pala-
vra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Obrigado. Os arts. 92 e 93 do Código de Processo Pe
nai dispõem sobre questões prejudiciais.

Têm eles a seguinte redação:

Art. 92. Se a decisão sobre a existên
cia da infração depender da solução de con·
trovérsia, que o juiz repute séria e fundada,
sobre o estado civil das pessoas, o curso da
ação penal ficará suspenso até que no juízo
cível seja a controvérsia dirimida por sen
tença passada em julgado, sem prejuízo,
entretanto, da inquirição das testemunhas e
de outras provas de natureza urgente.

Art. 93. Se o reconhecimento da exis
tência da infração penal depender de deci
são sobre questão diversa da prevista no ar
tigo anterior, da competência do juízo cível,
e se ne~tehouver sido proposta ação para
resolvê-la. o juiz oriminal poderá, desde que
essa .. questão séja de difícil solução e não
verSElsobre,direito cuja prova a lei civil limi
te, suspençler ():.Elurso do.processo, após a
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inquirição das testemunhas e realização das
outras provas de natureza urgente.

O art. 93 do Código de Processo Penal já con
templa, genericamente, solução para situações se
melhantes àquela considerada no substitutivo. É
certo que, em caso de dúvida sobre a caracteriza
ção ou não do ilícito fiscal, com repercussão na es
fera penal, a lei processual já prevê a possibilidade
de o juiz penal sustar o curso da ação penal à espe
ra de um pronunciamento do juiz cível, ao qual o
acusado, indiciado ou réu na ação penal pode sem
pre dirigir-se para discutir matéria tributária.

Nesse caso, é importante destacar que a pres
crição não corre, de acordo com o art. 116, inciso I, do
Código Penal.

Outro aspecto a ser observado é que o dispositi
vo proposto viola cláusulas pétreas da Constituição
Federal. Primeiro, por impedir que o Ministério Públi
co ofereça denúncia, isto é, propõe ação penal públi
ca, que só o Ministério Público pode propor. Além dis
so, a proposta acaba por se tornar inconstitucional,
porque fere o princípio da independência dos Pode
res - art. 29 da Constituição Federal -, que constitui
cláusula pétrea, conforme art. 60, § 4Q

, inciso 11I da
própria Constituição. Também é inconstitucional por
que vulnera, em prejuízo do Ministério Público, o prin
cípio constitucional do acesso ao Judiciário - art. 59,
inciso XXXV, da Constituição.

A proteção do acesso garantido ao Poder Judi
ciário, segundo redação constante da Constituição de
1988, alcança também direitos coletivos ou difusos,
tituJarizados pelo Ministério Público. Dentre esses direitos
difusos, pode se vislumbrar o próprio jus puniendi do
Estado, ou seja, o direito estatal de punir, segundo os
ditames do devido processo legal, os autores de fato
penalmente ilícito.

Concluindo, Sr. Presidente, o texto proposto
pelo Relator não prevê a suspensão da prescrição. As
autoridades administrativas fiscais não gozam das
mesmas garantias que a Constituição outorga aos
membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.
E já existe complexa rede de proteção aos direitos
constitucionais, na ordem jurídica vigente, notada
mente no âmbito do processo penal, que se mostra
perfeitamente capaz de coibir pelo recurso sempre
possível ao Poder Judiciário o cometimento de qual
quer abuso ou injustiça.Além disso, pela atual legisla
ção, já existe dispositivo que limita, restringe o direito
de a Receita Federal denunciar ao Ministério Público
eventuais ilícitos que ainda estejam pendentes de
processo administrativo.

Portanto, até pela relação com as garantias ao
Ministério Público, presentes na Constituição Federal,
e também pelo fato de esse tipo de dispositivo estar
inserido na Constituição, teremos, com certeza, o in
centivo à sonegação e a via do processo administrati
vo como forma de postergar a solução - com certeza,
também confere à autoridade administrativa tributária
poderes para postergar decisão com o objetivo de al
cançar a prescrição.

Logo, o destaque que encaminhamos tem o
objetivo de retirar do texto do substitutivo que iria ser
inserido no texto constitucional esse dispositivo que
no nosso entendimento mais protege a sonegação do
que defende os direitos do contribuinte. Muito obriga
do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Ricardo Berzoini.

Vou conceder a palavra, por um minuto, aos
Deputados Luiz Salomão e Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Acho
que não vou precisar de mais do que trinta segundos,
tendo em vista a competente e fundamentada justifi
cação feita pelo Deputado Ricardo Berzoini. Só quero
acrescentar que nós compreendemos a iniciativa do
Relator. Há casos concretos, relatados por S. EXª nes
ta Comissão, de contribuintes injustiçados de alguma
forma. Mas temos de confiar no discernimento do Mi
nistério Público, para só oferecer a denúncia à Justiça
Penal quando houver justificativa suficiente. Somos
pela não-incorporação desse dispositivo ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - A
nossa posição também é pela retirada do texto, por
que não se justifica a inclusão no texto constitucional
desse dispositivo, por diversas razões. Primeiro, não
se trata de matéria constitucional, mas meramente
processual, a ser regulada em lei ordinária, tratan
do-se de questão prejudicial.

Quanto à propositura da ação penal, tem-se,
aliás, que a questão já está regulÇimentada nos arts.
92 e 93 do Código de Processo Penal, que prevêem a
suspensão da ação penal para resolução no juízo cí
vel e não na esfera administrativa de questões cíveis
em geral, inclusive, obviamente, de direito tributário,
que digam respeito à caracterização ou não de deter
minada infração penal.

. O texto proposto pelo Relator não prevê a sus
pensão da prescrição. Assim, enquanto o Ministério
Público fica impedido de ajuizar a ação penal, o prazo
prescricional não deixará de correr. Como o processo
administrativo, com suas diversas etapas/,gemorará
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anos para ser encerrado, e fatalmente ocorrerá a
prescrição do crime.

O dispositivo proposto viola cláusulas pétreas
da Constituição Federal, especialmente a indepen
dência entre os Poderes - art. 22 -, já que deixará o
Poder Judiciário à mercê do que decidir a administra
ção tributária. Além disso, ao impedir o Ministério PÚ
blico de propor a ação penal pública, da qual é titular
privativo, nos termos do art. 129, inciso I da Constitui
ção Federal, em tais casos significará negar-lhe o di
reito de amplo acesso ao Judiciário - art. SR, inciso
XXXV da Constituição Federal.

A jurisprudência há muito consolidada no Su
premo Tribunal Federal estabelece que as instâncias
administrativa e penal - ou -seja, judicial - são inde
pendentes, inclusive em casos de delitos tributários.
Então, a aprovação desse dispositivo do Relator leva
rá a uma situação de impunidade nos crimes fiscais, e
certamente provocará aumento no já altíssimo índice
de sonegação de tributos em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Luiz Carlos Hauly.

Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Este é
mais um dispositivo que achei por bem introduzir no
substitutivo, na mesma linha do anterior, ou seja, na
defesa do interesse do contribuinte. E assim o fiz por
que, não raras vezes, temos encontrado casos em
que ocontribuinte foi condenado no processo penal e,
em momento posterior, teve o processo que deu cau
sa à denúncia julgado insubsistente pela Fazenda
Estadual e pela Fazenda Federal.

Não me parece razoável o argumento de que,
pelo fato de, no texto, eu não ter acrescentado a sus
pensão da prescrição, o destaque se justifique. Até
porque o que pretendo na verdade é fazer com que se
acelere o andamento dos processos nas instâncias
inferiores, no julgamento singular e nos Conselhos de
Contribuintes dos Estados e da Secretaria da Receita
Federal. O prazo de prescrição da pena já é de dez
anos; não é razoável pretender estendê-lo por tempo
ainda maior.

Lembro, mais uma vez, ao manifestar-me pela
aprovação do texto, caso concreto que me foi relatado
por um contribuinte de Santa Catarina, que foi conde
nado criminalmente e depois teve o processo julgado
insubsistente. Será que alguém tem como reparar o
erro? Será que alguém tem como retirar as seqüelas
que esse contribuinte sofreu? Não vejo qualquer pre
juízo para a Fazenda Pública em caso dessa nature-

za. Portanto, peço a meus companheiros da Comis
são que mantenham o texto como está.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Para encaminhar, coloco a palavra à dis
posição do representante do Bloco Parlamentar
PUPST/PMN/PSD/PFL, Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, ouvindo as argumentações dos que pro
puseram a supressão desse item do texto e a do Re
lator, gostaria de encaminhar favoravelmente à manu
tenção do texto, pelas mesmas razões que justifica
ram a manutenção do texto no destaque anterior. É a
defesa do contribuinte que está em questão. Sobretu
do, parece-me que, se por legislação ordinária já há
institutos que garantam a defesa do contribuinte,
nada mais justo do que consagrar tal defesa na Carta
Magna.

Portanto, encaminho favoravelmente à manu
tenção do texto. Voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Eduardo Campos, pelo Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, entendemos, em primeiro lugar, que a
matéria não seria necessariamente constitucional.
Depois, não poderíamos, deixando otexto como está,
limitar o papel do Ministério Público no processo in
vestigatório da sonegação existente no País. Hoje,
vários Estados da Federação já têm legislação que
obriga a fiscalização. O caso de autuação em que há
crime obriga o fiscal a notificar o Ministério Público.
Portanto, o fiscal está assumindo, perante o Ministério
Público e a Justiça, a responsabilidade de quem iden
tificou crime no processo de auditoria.

Sr. Presidente, sabe V. Ex0 que esses proces
sos, no contencioso dos Estados e da Federação, têm
tido um tempo médio que ultrapassa cinco anos. Por
tanto, metade do tempo da prescrição já é gasto an
tes da primeira decisão no âmbito administrativo.
Essa prescrição, se ficar acertado que ela pode ser
conseguida pelo contribuinte, iria agravar a impunida
de que há com a sonegação neste País. E, por causa
da impunidade agravada, por via de conseqüência,
iríamos ter o aumento da sonegação, que já é grande.

Portanto, entendemos que é preciso manter no
texto, no campo da preocupação com o contribuinte,
inovações como a proposta feita pelo Relator Mussa
Demes no que tange à limitação da medida provisória
para estabelecimento de tributos, o princípio da ante
rioridade e tantos outros que têm consenso nesta Co
missão. É importante garantir a conquista do consu
midor e do contribuinte brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Em função disso, lamentavelmente, temos de
gotto) - Deputado Celso Jacob, pelo PDT. votar a favor do destaque supressivo. Portanto, vota-

O SR. DEPUTADO CELSO JACOS - Sr. Presi- mos "não".
dente, o Ministério Público deve ter autonomia para O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
decidir sobre o momento de efetuar a denúncia. Por- gotto) - Deputado Aloizio Mercadante, pelo PT.
tanto, o dispositivo que podemos suprimir contraria o O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -
interesse público, tornando praticamente impunes os Sr. Presidente, não se trata de uma questão qualquer.
crimes fiscais. Entendo a preocupação do Relator em procurar de-

O PDT encaminha o voto "não". fender o contribuinte contra o abuso do Estado, mas
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- isso fere o interesse público e é uma afronta aos prin-

g.otto) - O voto "não" concorda com a supressão, com cípios constitucionais. Os argumentos foram expos-
a modificação do texto. O voto "sim" é pela manuten- tos; quero apenas quero reforçá-los.
ção do texto. Em primeiro lugar, como poderemos fazer uma

Deputado Walfrido Mares Guia, pelo PTB. lei que vai impedir o Ministério Público de atuar em
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA defesa da sociedade? É uma intervenção em outro

- O PTB segue a proposta do Relator. Poder, e o princípio da separação dos Poderes é cláu-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- sula pétrea constitucional. Em segundo lugar, esta-

gotto) - Deputado Fetter Júnior, pelo PPB. mos prejudicando o Ministério Público de exercer sua
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre- função constitucional. É absolutamente insustentável,

sidente, o Relator demonstrou, em várias oportunida- do ponto de vista da nossa Constituição, a intenção
des, a vontade clara de proteger o contribuinte. E o do Relator quanto a esse aspecto. De outra parte, es-
Deputado Eduardo Campos foi muito feliz em enume- tamos separando as instâncias penal e administrativa
rar a proibição de medidas provisórias, a anteriorida- na Constituição, o que não poderia ser feito nesse
de. Então, existe, por parte do Relator, desejo de pre- texto, porque teria de ser matéria infraconstitucional.
servar o contribuinte, mérito com o qual concorda- Por último, quero retomar a questão da suspensão da
mos. prescrição. O prazo vai continuar correndo, e não há

Agora, quanto à redação em si, entendemos, autoridade instituída para depois encaminhar a ação
em primeiro lugar, que a questão não deveria ser penal caso se configure o crime administrativo. Por
constitucional. Foi bem dito que se trata de matéria tudo isso, não vejo como esta Comissão possa vir a
processual. Em segundo lugar, imaginem a situação votar a matéria.
de alguém pego por contrabando - não pode ser Deputado Mussa Demes, lembro a V. EX- o caso
indiciado judicialmente, porque responde a processo conhecido em Santa Catarina. Está cheio de gente
administrativo. Levando isso ao exagero - não é o presa por assalto, por roubo ou homicídio, que conse-
caso, não é o desejo -, da forma como está redigido, gue depois provar sua inocência. Pode haver erro do
se alguém é pego em flagrante por contrabando, pri- processo judicial, e o Estado tem de reparar, sim, o
meiro tem de se esgotar a via administrativa para de- erro que cometeu. Os art. 92 e 93 do Código Penal
pois fazer a denúncia judicial. prevêem isso. Mas não é por esta razão que vamos

Então, o texto, da forma como está apresentado, abolir a lei contra o assalto à mão armada, o homicí-
acaba criando uma realidade inviável, além de tirar a dio ou o roubo. É o que V. Ex! está fazendo. Só se per-
iniciativa de um Poder em relação a outro - via admi- mite ação penal após o processo administrativo. É in-
nistrativa é Executivo, via judicial é Poder Judiciário. E constitucional e insustentável a intenção do Relator.
estaríamos, em decorrência disso, incluindo na Cons- Com certeza, o Relator, em função da nossa ar-
tituição um dispositivo que, parece-nos, seria também gumentação sólida, jurídica e de direito, votará pelo
inconstitucional. DVS, para retirar isso do texto original.

Reconheço a intenção do Relator. Teço elogios ' O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
a S. Ex!, com quem nos solidarizamos no exemplo gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly, pelo PSDB.
passado. Entendemos, no entanto, que a forma como O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
está redigido o texto gera interpretações que podem Presidente, o PSDB, nesta matéria, é favorável à su-
impedir o correto andamento da Justiça. Em casos pressão do texto, devido à constitucionalidade e ao
extremos, como no exemplo que citei, alguém que for impedimento, nos casos tributários, do trâmite da
preso por contrabando não poderá ser processado ju- questão na Justiça. O texto aumentaria a sonegação
dicialmente. no Brasil. Somos pela supressão. O voto é "não".
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Alberto Mourão, pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Di
versos argumentos foram levantados em relação à
necessidade de o Estado se proteger do mau contri
buinte. Se ele cometer crime tributário e conseguir a
prescrição, em decorrência da morosidade do pro
cesso administrativo, não se poderá apurar se ele re
almente cometeu crime tributário. Ambos os lados
são morosos. O medo é que ocorra a prescrição, por
que assim é preciso terminar o processo administra
tivo tributário para depois se apresentar denúncia.
Queremos dar uma resposta à sociedade fazendo
justiça tributária. E achamos que vamos fazer justiça
tributária penalizando aqueles que possivelmente te
nham cometido crime tributário.

Precisamos pensar que é irreparável o dano do
processo criminal, o efeito psicológico em uma pes
soa processada sem estar efetivamente devendo ao
Estado. Devemos ter o cuidado de não entregar ao
Estado o poder de começar a processar pessoas, e
depois descobrir que elas não haviam cometido crime
tributário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Alberto Mourão, por favor.

Solicito a V.E~que façam silêncio. Os Deputados
estão ouvindo, mas há muito barulho na sala. Peço
aos visitantes a contribuição para que se possa dar
bom andamento aos nossos trabalhos. A sala, infeliz
mente, é pequena. Na próxima reunião, procurare
mos uma sala maior, que acomode melhor a todos.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO 
Acho estranho permitirmos que haja denúncia por
parte da Promotoria Pública sem efetivamente con
cluir, no processo administrativo, que um crime tri
butário foi cometido. ~ inadmissível alguém ser denun
ciado para depois provar a inocência. E o processo
administrativo pode terminar depois do processo judi
cial. O cidadão é condenado, e prova-se, depois, que
ele não havia cometido crime tributário. Teremos de
aprovar a criação de uma agência igual à nor
te-americana, em que o Fisco tem o poder de polícia.
Aí, sim, manteremos um Estado totalitário.

O PMDB encaminha a favor da manutenção do
texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Paudemey Avelino, pelo PFL

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
Sr. Presidente, lamento que alguns dos companhei
ros desta Comissão estejam dando tratamento ao
contribuinte como se fosse um marginal, como se fos
se culpado, antes de se apurarem as responsabilida-

des. Portanto, nosso partido, que tem como tese a de
fesa do contribuinte, lança um código de defesa do
contribuinte. Entendemos que, no Brasil, o contribuin
te é muito pouco protegido.

Não posso concordar com a tese de que O pro
cesso administrativo, sem o processo judicia', é pro
crastinado. Ele depende da celeridade que os Conse
lhos de Contribuintes Estaduais ou da União possam
dar ao processo.

Entendemos que o texto deve ser mantido,
porque precisamos dar condições de defesa ao contri
buinte, muitas vezes espoliado no País. Portanto, vo
tamos "sim", pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Os Srs. Deputados que votarem "sim" votam
pela manutenção do texto, votam com o Relator. Os
Srs. Deputados que votarem "não" votam pela supres
são.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem apalavra o Deputado Paulo Magalhães.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, solicito que se proceda à votação nomi
nal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Pois não, Deputado Paulo Magalhães.

Vamos iniciar a .votação nominal.
Deputado Eliseu Resende, PFL (Pausa.)
Deputado Jorge Khoury. (Pausa.)
Deputado Moreira Ferreira.
O SR. DEPUTADO MOREIRA FERREIRA 

Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Vota "sim".
Deputado Mussa Demes.
OSR. DEPUTADO MUSSA DEMES - "Sim", Sr.

Presidente, lembrando ao nobre Deputado Aloizio
Mercadante e ao seu partido que, sem nenhum
constrangimento, na Constituinte votei textos que cabe
riam na Consolidação das Leis do Trabalho, especial
mente no Capítulo de Direitos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Paulo Magalhães.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES 
"Não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Pedro Fernandes.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 
"Não".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Roberto Brant. (Pausa.)



59688 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.)
PMDB:
Deputado Alberto Mourão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO 

"Sim", com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Antônio do Valle.
O SR. DEPUTADO ANTÔNIO DO VALLE -

"Sim".
o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Deputado Armando Monteiro. (Pausa.)
Deputado Germano Rigotto, "não".
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT 

"Sim", com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
Pelo PSDB:
Deputado Antonio Kandir.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado José Militão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MILlTÃO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputada Lúcia Vânia
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Mareio Fortes. (Pausa.)
Deputado Nilo Coelho.
O SR. DEPUTADO NILO COELHO - "Sim",

com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Pelo PT:.
Deputado Aloizio Mercadante.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

"Não", lembrando que abrir o processo não significa
condenação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Aloizio Mercadante, "não".

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sam
paio Dória, pelo PSDB, vota "não".

(Não identificado) - O Deputado Sampaio Dória
não está votando pelo PT, não é? Só para me infor
mar. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI 
"Não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI-"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - PPB:
Deputado Fetter Júnior.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)
Deputado Romel Anizio.
O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Pelo PTB:
Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Walfrido Mares Guia.
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA

-"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·

gotto) - Pelo PDT:
Deputado Celso Jacob.
O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Pela au

tonomia do Ministério Público, voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB:
Deputado Eduardo Campos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 

"Não" ao texto, sem o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigotto)

- Pelo Bloco Parlamentar PUPST/PMN/PSD/PSL:
Deputado Marcos Cintra.
O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Antes de passar à votação dos suplentes,
pergunto como vota, pelo PFL, o Deputado Eliseu Re
sende. (Pausa).

Deputado Jorge Khoury.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Jorge Khoury, "não",
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Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.) destaque, está bem claro que ele quer suprimir a ex-
Como votam os suplentes? pressão "atividade econômica", dentro do texto.
PFL: O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Deputado Pauderney Avelino. Rigotto) - Vamos colocar em votação o Destaque
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - nº 269, do Deputado Sampaio Dória e outros.

"Sim". Para esclarecimento, e atendendo à solicitação
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- do Deputado Luiz Salomão, passo a ler o destaque:

gotto) - Deputado Pauderney Avelíno, "sim".
Deputado Betinho Rosado. (Pausa.) Requeremos, nos termos regimentais,

destaque para votação em separado da ex-
Deputado Cleuber Carneiro. (Pausa.) pressão "da atividade econômica" do § 22
Deputado Deusdeth Pantoja. do art. 149, constante do art. 1º do Substitu-
O SR. DEPUTADO DEUSDETH PANTOJA - tivo à Proposta de Emenda Constitucional

"Sim", com o Relator. nº 175-A, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - "Sim", com o Relator. Quer dizer, é a supressão da expressão "da ativi-
Pelo PMDB: dade econômica". Tem razão o Deputado Luiz Salomão.
Deputado Barbosa Neto. (Pausa.) O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Quero
Deputado Edinho Bez. (Pausa.) dizer que é procedente a observação do Deputado
Deputado Gastão Vieira. (Pausa.) Luiz Salomão. Essa supressão visa a impedirque dei-
Deputado José Chaves. (Pausa.) xe de haver tratamento diferenciado para alíquotas e
Deputado Philemon Rodrigues. (Pausa.) fatos geradores nas outras contribuições.
Deputado Waldemir Moka. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
Pelo PSDB: gotto) - Deputado Sampaio Dória, V. Ex! terá oportu-
Deputado Alberto Goldman. (Pausa.) nidade de encaminhar, como autor do destaque.
Deputado Antonio Cambraia. Em votação aadmissibilidade do Destaque nº 269.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Os Srs. Deputados que forem a favor da admis-

"Não", Sr. Presidente. sibilidade permaneçam como estão. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Está admitido o destaque.

gotto) - Deputado Antonio Cambraia, "não". Vamos passar à votação do Destaque nº 269,
Deputado Silvio Torres. (Pausa.) do Deputado Sampaio Dória e outros.
Deputado Inaldo Leitão. (Pausa.) Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputa-
Deputado Manoel Salviano. do Sampaio Dória.
OSR. DEPUTADO MANOELSALVIANO-"Não". O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - O
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Deputado Antonio Kandir desfigurou o meu destaque

gotto) - Deputado Manoel Salviano, "não". original. Então, S. Ex! vai explicar ao Plenário a razão
. Pelo PPB: dessa ação.
Deputado Eliseu Moura. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
Deputado Enivaldo Ribeiro. (Pausa.) gotto) - Com a palavra oDeputado Antonio Kandir.
Deputado Gerson Peres. (Pausa.) O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Pela
O resultado é: 20 votos "não", 13 votos "sim". .'?~~em; Sr. Presidente, se o Deputado Antonio Kandir
Isso significa a retirada do texto, aprovados os me permitir. .-

destaques. Quero fazer uma correção, para constar na ata.
Rejeitado o dispositivo do Relator. Na P:J:imeira votação ao destaque apresentado existe
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi- também outra emenda que não foi introduzida em vo-

dente, pela ordem. tação, de autoria da bancada do PT. Então, gostaria
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- de consignar isso para registro em ata. É da primeira

gotto) - Deputado Luiz Salomão. votação, mas não prejudica a votação.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano

dente, duas observações rápidas. Peço a atenção dos Rigotto) - Essa emenda ficou prejudicada, então,
cqlegas. Na descrição do objetivo do Destaque nº 269, Deputado?
do Deputado Sampaio Dória, está dito que é para su- O SR.·DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Ela
primir o § 2Sl do artigo 149. Na verdade, lendo oteor do tem o mesmo texto da emenda aprovada.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) -Isso é bom. Ela fica prejudicada, porque, na
verdade, votamos o DVS n!2 92 e o de n!2 140. Então,
esse destaque da bancada do PT fica prejudicado.

Com a palavra o Deputado Antonio Kandir, um
dos autores do destaque.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - A pre
ocupação do eminente Deputado Luiz Salomão, en
dossada pelo Relator e por a esta Comissão, é de
que, de maneira adequada, com os desafios atuais,
achou-se por bem introduzir nova forma de contribui
ção, que é a Contribuição de Intervenção Ambiental.
Essa contribuição, no texto apresentado pelo Relator
e aprovado nesta Comissão, diria:

As contribuições de intervenção ambien
tai poderão ter fatos geradores, alíquotas e
bases de cálculo diferenciados em razão da
atividade econômica, do grau de utilização ou
degradação dos recursos ambientais ou da
capacidade de assimilação do meio ambiente.

Como se trata de contribuição específica de in
tervenção ambiental, parece-nos adequado que haja,
sim, fatos geradores, alíquotas de base de cálculo di
ferenciadas, única e exclusivamente em função do
grau de utilização ou degradação dos recursos ambi
entais. Não nos parece adequado que essa contribui
ção de intervenção ambiental seja diferenciada em
função do setor econômico.

Por essa razão, em benefício da qualidade da
proposta original, do Deputado Luiz Salomão, e do re
latório aprovado pelo Deputado Mussa Demes, suge
rimos simplesmente a supressão da expressão "da
atividade econômica".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, acolho a observação do nobre Deputado e
também me manifesto a favor da supressão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Agradeço ao Deputado Mussa Demes.·

Pergunto se os Srs. Líderes querem encaminhar.
Deputado Marcos Cintra. (Pausa.)
Deputado Eduardo Campos. (Pausa.)
Deputado Celso Jacob. (Pausa.)
Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi

dente, gostaria de cumprimentar os Deputados Anto
nio Kandir e Sampaio Dória - autor do destaque -,
que realmente aperfeiçoam a fórmula, extraindo a

questão da atividade econômica da base de variação
das alíquotas de fatos geradores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - E o Deputado Mussa Demes, Relator, que
aceitou o destaque.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - A home
nagem ao Deputado Mussa Demes já foi feita anteri
ormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Fetter Júnior, pelo PPB.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, quero contribuir com um exemplo que acho
que facilita a compreensão. Digamos que a atividade
de energia seja potencialmente poluidora. Então, toda
a energia teria de ser tributada, por ser atividade eco
nômica. Mas a energia eólica, a energia solar vêm
justamente para contribuir com a conservação do
meio ambiente.

Parece-me que, tirando essa expressão, vamos
instituir uma contribuição que vai tributar quem degra
da e quem agride o meio ambiente, porque uma ativi
dade econômica direcionada para proteger o meio
ambiente não pode ser punida apenas por participar
de um setor. Então, a emenda é positiva, é corretiva.
Cumprimento o seu autor e o Relator, que a aceitou.

O PPB é a favor do destaque; vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Aloizio Mercadante, pelo PT.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

Somos favoráveis ao destaque, e espero que possa
mos votar por consenso essa iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - PTB.

Deputado Walfrido Mares Guia.
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA

- Votamos a favor do destaque e cumprimentamos o
Deputado Mussa Demes por buscar a unanimidade
nesse ponto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Já ouvi a manifestação do PSDB. O PMDB,
como vota?

Deputado Armando Monteiro.
O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - PFL.
Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEV AVELlNO 

Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Solicito, e peço ajuda ao Deputado Paulo~-
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galhães, a unanimidade nessa questão. Poderíamos
dispensar a chamada nominal.

(Intervenção. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Agradeço.
O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES 

V. Ex! mostra o entendimento que existe nesta Comis
são.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Muito obrigado, Deputado Paulo Magalhães.

Passaremos à votação.
Os Srs. Deputados que concordam com a ma

nutenção do texto permaneçam como estão. Quem
quer a modificação do texto que se manifeste.
(Pausa.)

Temos o resultado; a vitória é do voto "não", o
que significa a modificação do texto, a aprovação dos
destaques.

Vamos passar para o próximo destaque.
Destaque n2 230, de autoria do Deputado Anto

nio Kandir e outros, em que está destacada a expres
são "é vedada a concessão de benefícios ficais" no in
ciso IV do art. 72 da Emenda Substitutiva Global n2 54,
acrescentando-a ao Substitutivo do Relator à propos
ta de emenda à Constituição tal e tal... Bem, quanto a
isso, vai haver uma explicação do autor. Coloco em
votação primeiro a admissibilidade.

Os Srs. Deputados que forem a favor da admis
sibilidade do Destaque nQ 230 permaneçam como
estão, e os que forem contrários se manifestem.
(Pausa.)

O Destaque n2 230 foi admitido.
O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.

Presidente, peço verificação de votos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Votamos só a admissibilidade, Deputado Pa
ulo Magalhães; agora é que vamos votar o destaque.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
V. Ex! colocou em votação o requerimento. Neste
caso, o Regimento permite a verificação. O Deputado
pediu a verificação de votação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não, foi a votação da admissibilidade.
• (, O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA

'V. Ex! colocoJ,J em votação o requerimento de admissi
blifdade. Evidentemente, cabe averificação. Podemos
âfVfazer umacordo e não votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputaâo Germano Ri
gotto) - Sim. Eu só pediria...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Mas o pedido do Deputado é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado GermãnoRi
gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, o Deputado
Paulo Magalhães tem solicitado a votação nominal no
caso da votação do requerimento. É claro que votar
nominalmente a admissibilidade não é normal, V. Ex!!
sabe disso. Mas, se houver solicitação, é claro que
pode acontecer.

O SR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES - Sr.
Presidente, vou fazer mais uma concessão, porque
acredito na sua boa condução dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Muito obrigado, Deputado Paulo Magalhães.

Então, coloco em votação a admissibilidade.
Quem for a favor permaneça como está. (Pausa.)

Aprovada a admissibilidade.
Concedo a palavra ao Deputado Antonio Kandir,

autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr.

Presidente, estão pedindo a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Já foi votado, Deputado Félix Mendonça. Mas
vamos fazer verificação, Deputado Félix Mendonça, .
garanto a V. Ex!. Quando votarmos o requerimento,
faremos votação nominal.

Deputado Antonio Kandir.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Faço um

apelo ao Deputado Aleluia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Antonio Kandir.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.

Presidente, Sr. Relator, o art. 149 estabelece a possi
bilidade de a União estabelecer um conjunto de con
tribuições - trata-se das contribuições sociais -, es
pecificamente no § 12 , em que há três incisos: o inciso
I estabelece que as contribuições sociais não devem
incidir sobre as exportações; o inciso 11 estabelece
que essas contribUições sociais devem incidir sobre
as importações, inclusive as importações realizadas
por pessoas físicas; o inciso 111 estabelece que a
cobrança das contribuições sociais não poderá ser
cumulativa. .

Estamos propondo a inclusão de um inciso IV,
que estabeleça que as contribuições sociais não de
vem ser objeto de benefício fiscal. Trata-se de contri
buições diretamente relacionadas ao Orçamento da
Seguridade.

O Orçamento da Seguridade alavanca recursos
para a saúde, assistência social e pensões. Não nos
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parece que as contribuições sociais, diretamente re~

lacionadas ao Orçamento da Seguridade Social, da
Saúde e da Assistência Social, possam ser objeto de
benefícios fiscais. Essa é a preocupação com esse
destaque que apresentamos à Mesa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pois não, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
V. Ex! construiu, com a competência costumeira, um
acordo de procedimento. Esse dispositivo não pode
ser votado. Estamos entrando em um processo de
conflito, Sr. Presidente. Queremos trabalhar construti
vamente, mas não votando esse destaque. Daqui
para frente, se esse destaque for posto em votação, fi
caremos obstruindo. Não temos outro caminho. É
uma violência contra os estados menos desenvolvi
dos. Mais uma, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, peço a aten
ção de V. Ex!. Hoje de manhã, tentamos um entendi
mento com relação a nove destaques, na Liderança
do Governo. Creio que está havendo incompreensão
a respeito do que representa esse destaque.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI- Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para que não
haja mal entendido, porque na verdade talvez haja in
compreensão por parte do Deputado José Carlos
Aleluia a respeito do que está em votação. Trata-se de
contribuições especiais destinadas nesse parágrafo
específico.

De qualquer forma, Sr. Presidente, para que não
haja mal entendido no processo de vota,ção, solicito a
V. Ex! que inverta a ordem de votação, até que se te
nha o entendimento quanto a isso, o que pode ser
mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Esta Presidência, a título de esclarecimento
do destaque que está sendo votado, vai suspender a
reunião por cinco minutos. Está havendo confusão
em relação ao que está sendo votado.

Suspendo a reunião por cinco minutos, pedindo
a permanência dos Srs. Deputados no plenário.

(Reunião suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Sr!! e Srs. Deputados, vamos retomar os tra
balhos.

Como houve dúvida e esta Presidência tem sido
condescendente, procurando construir o entendimen
to - todos são testemunhas disso -, há solicitação de

análise mais apurada desse destaque. Esta Presi
dência, de ofício, está suspendendo a discussão des
se destaque.

Vamos passar para o próximo item. No entanto,
quero lembrar que nada foi incluído sem que tivésse
mos discutido hoje de manhã. Talvez não se tenha
atentado para o assunto.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr.
Presidente, compareci ao final da reunião. Tinha con
cordado com nove destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Que eram esses.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - De
dezoito, passamos a nove. A relação ficou de ser en
caminhada, mas não foi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Félix Mendonça, na hora em que fi
zemos a leitura dos destaques, esse estava incluído.
Mas não há problemas. Estamos procurando constru
ir o entendimento, trabalhar juntos. Temos de votar
sempre com convicção e com análise do que se está
votando. Por isso, de ofício, a Presidência, não colo
cará em votação esse destaque. Vamos passar para o
próximo destaque.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA 
Como está resolvido, não tem problema. Mas inclusi
ve foi pinçado de uma outra emenda um texto que
está fora do conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Destaque nQ 83, do Deputado Alberto Mou
rão.

Quero, até porque alguns colegas me pergunta
ram, salientar que a Presidência recebeu há pouco a
indicação, pelo Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL, dos Deputados José Carlos Aleluia e Manoel
Castro para integrarem, como membros suplentes, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Emenda à Constituição nº 75, em substituição aos
Deputados Gerson Gabrielli e Paulo Braga.

Passemos à votação do Destaque nº 83, do
Deputado Alberto Mourão.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, por que não os Destaques nºs 34 e 59?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Passamos para depois, Deputado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - É
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Passamos esses destaques para o último
item.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, V. Ex! pode fazer isso de ofício, evidentemerite,
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ninguém está discutindo. Mas V. Ex! poderia explicar
por que passou para a frente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Estamos procurando ter uma discussão, para
conhecimento do mérito.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Mas
houve entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Luiz Salomão, houve solicitação
para podermos continuar. Esse Destaque n2 83, do
Deputado Alberto Mourão, é importante.

Em votação a admissibilidade.
Os Deputados que concordarem com a admissi

bilidade permaneçam como se encontram. Os que fo
rem contrários que se manifestem. (Pausa.)

Aprovada.
Está admitido o destaque.
Em votação a matéria.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra

ao Deputado Alberto Mourão. Lembro que esse des
taque do Deputado Alberto Mourão é para supressão
do § 52 do art. 145.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - O
Relator tem sempre se pautado pela proteção ao con
tribuinte. Parece-me, porém, que nesse caso vai criar
a possibilidade de a administração pública, via Fisco,
requerer informações sobre o contribuinte para mon
tar processo. Não sabemos como será feita a monta
gem dos processos na via administrativa. Isso pode
propiciar perseguições de todos os gêneros. Da mes
ma maneira que estamos permitindo que se entre
com processos sem o devido término do processo tri
butário, não podemos entrar na contramão e permitir
que se contrariem esses princípios. Não devemos
permitir que se quebre o sigilo bancário sem autoriza
ção judicial, senão vamos ter a administração pública
montando esquemas para ter acesso a informações
de pessoas físicas.

Acredito que é muito perigoso estabelecer, por
meio de lei complementar, que não é necessária a au
torização judicial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - O Deputado Alberto Mourão encaminhou o
destaque.

Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, quero falar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Depois V. Ex! poderá falar pelo PPB.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, o que me levou a inserir no substitutivo esse

dispositivo foi o fato de que ele já estava incluído na
PEC 175-A. Quando o Governo encaminhou, em
1995, aquele texto que serviu de referência para nos
sos trabalhos, já fez a inclusão de dispositivo seme
lhante, e apenas aperfeiçoamos o texto. E por que
chegamos à conclusão de que deveríamos incluí-lo
no substitutivo? Há o questionamento sobre se a au
toridade judicial pode ou não quebrar o sigilo bancá
rio. Já tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal
em duas ocasiões, o que nos permite inferir que isso
não é pacífico, nem mesmo na Suprema Corte.

Há cerca de dois ou três anos permitiu-se ao Mi
nistério Público promover a quebra do sigilo bancário
num caso de ação entre o Banco do Brasil e usineiros
do Estado de Pernambuco. Mais recentemente, en
tendeu aquela excelsa Corte que as Comissões Par
lamentares de Inquérito também podem quebrar o si
gilo bancário. Por isso, a fim de dirimiras dúvidas, pre
ferimos manter no texto esse dispositivo que vai per
mitir à Receita Federal e - quem sabe? - às reparti
ções estaduais, à administração tributária nos esta
dos, uma vez que estamos deixando para a lei com
plementar decidir sobre isso, ter acesso a essas infor
mações.

Vamos permitir a esses órgãos da administra
ção tributária, de forma transparente e cristalina, o
acesso a essas informações no desempenho do seu
mister da fiscalização. Por isso mesmo é que peço
aos meus companheiros a colaboração para a apro
vação do que está inserido no texto, que vai permitir
que a lei complementar defina de que forma e em que
condições isso deve acontecer.

É verdade que há na Casa matéria nesse senti
do já votada na Comissão de Finanças e Tributação.
Mas é bom lembrar que essa matéria, que também já
foi aprovada no Senado, foi encaminhada à Comissão
Especial das Instituições Financeiras, e não sei por
quanto tempo ainda vai demorar. Imagino que um co
mando constitucional agora seja necessário para que
tenhamos, de forma transparente, e não por via oblí
qua, como espera a Secretaria da Receita Federal,
através da (ininteligíve~, por exemplo, obter essas in
formações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Passemos à votação.

Para encaminhar pelo I3IoOO'PlJPSTIPMNlPSDIPSL,
concedo a palavra ao Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, nós do Bloco/PL acreditamos que na fun
ção de fiscalização não deve haver nenhuma res
trição senão a estabelecida em lei. O dispositivo do
Deputado Mussa Demes é muito claro: a lei comple-
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mentar estabelecerá a forma e os critérios a serem gladiam as correntes competidoras, esse cheque em•
'observados na quebra de sigilo bancário ou na verifi- branco para que sejam manipuladas as contas ban-
cação dos dados do contribuinte. cárias dos cidadãos brasileiros, sejam quem forem,

Parece-me absurdo que se tente, numa falsa de quaisquer níveis sociais. Por isso o Constituinte
defesa do mau contribuinte, que ele não possa ser ve- proibiu essa possibilidade. •
rificado em todos os detalhes, em toda a sua vida Sr. Presidente, isso fere o tripé do Estado de Di-
econômica, no que se refere ao cumprimento da le- reito Democrático. Nenhuma democracia funciona
gislação. Portanto, votamos "sim", pela manutenção sem liberdade, juridicidade e controle jurisdicional.
do texto original do Relator, Deputado Mussa Demes. Portanto, tirando o controle jurisdicional, o tripé fica

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- manco. Não temos Estado de Direito.
gotto) - Deputado Luiz Salomão, pelo PDT. A lei complementar que pede o DeputadoAlber-

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Tenho a to Mourão me parece ser a mais adequada para que
satisfação de acompanhar o Relator. nela possamos inserir o rito do controle jurisdicional e

Sr. Presidente, esta Comissão produz milagres. não permitir que o Governo abra as contas dos cida-
O nobre Deputado Marcos Cintra, que foi o único que dãos, porque na lei complementar inseriríamos a ins-
votou contra o relatório, agora está apoiando o Rela- tância terminativa de 24 horas. Duvido que o juiz, soli-
tor incondicionalmente. É uma maravilha. (Risos.) citado pela Receita Federal sobre o ilícito danoso, ou

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr. hediondo, como o narcotráfico e outros, negue-se a
Presidente, usando as palavras do Deputado Kandir, dar abertura de uma conta bancária. Quem defende á
quero dizer que ainda não chegamos ao núcleo da re- abertura da conta bancária pelo arbítrio do Poder
forma. Lá, veremos as diferenças. Executivo não defende a democracia nem o Estado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- de Direito.
gotto) - Com a palavra o Deputado Eduardo Paes, Portanto, lamentamos que se possa correr com
pelo PTB. tanta pressa para pegar sonegações com a abertura

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre- de contas bancárias para a fiscalização. Infeliz do ci-
sidente, parece-me que o dispositivo do Relator per- dadão que esteja contra aquele Governo. Sr. Presi-
mite, enfim, a possibilidade de a Receita e as autori- dente, é um caminho para a corrupção eleitoral. Os
dades verificarem a movimentação da conta bancária governos que não têm escrúpulos nas suas ações po-
do contribuinte. Mas faz-se uma ressalva da questão derão recorrer a esse instrumento para buscar dinhei-
da lei complementar, que exige quorum qualificado e ro a fim de eleger ou reeleger seus candidatos. E te-
que vai permitir a discussão no Congresso Nacional. mos que nos precaver contra isso. Por isso, o constitu-

Então, o Relator, ao mesmo tempo que abre inte foi sábio.
essa questão do texto constitucional, também a ga- Com essas considerações, solicito aos colegas
rante por meio da inserção dessa regulamentação em que reflitam bem sobre o que vão fazer e dêem apoio
lei complementar. Por isso, o PTB acompanha o Rela- à emenda do Deputado Alberto Mourão. E, na lei
tor e vota pela manutenção do texto na forma do subs- complementar, estabeleceríamos o rito sumário ou
titutivo. acelerado da decisão judicial, com prazo de 24 horas,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- ou 48 horas, para que sejam ou não liberados os da-
gotto) - Com a palavra o Deputado Gerson Peres, dos sobre os cidadãos brasileiros.
pelo PPB. O PPB encaminha o voto favorável ao destaque

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Sr. Pre- do Deputado Alberto Mourão.
sidente, a quebra de sigilo bancário fere direitos e ga- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
rantias fundamentais - inciso XII. Se a Constituição gotto) - Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini"
foi escrita, é para ser cumprida. É inviolável o sigilo pelo PT.
das correspondências, das comunicações telegráfi- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
cas e de dados. Presidente, em primeiro lugar, acreditamos que não

É o único ponto de que discordo nessa reforma se fere o princípio constitucional do sigilo de dados,
feita pelo meu eminente amigo Deputado Mussa até porque se prevê que a lei complementar - prefe-
Demes, com quem sou solidário nos demais pontos. ríamos que fosse lei ordinária -, que estabelecerá a
Acho que é um perigo e um risco muito grande dar ao forma e os critérios acima observados, indicará às au-
Governo, ao Executivo que lá chega por competição toridades tributárias o que poderão requisitar. Portan-
partidária em que, durante os pleitos eleitorais, se di- to, isso vai depender de lei complementar.
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Nós aprovamos, na Comissão de Finanças eTri
butação, projeto de lei que vai no mesmo sentido, ou
seja, o de estabelecer condições e critérios para ga
rantir o acesso da autoridade tributária a informações
que são fundamentais para cassar os sonegadores e
aqueles que vivem à margem da atividade formal. .

Portanto, não existe motivo para temer um dIS
positivo tão objetivo como esse. O Relatorfoi muito fe
liz na formulação, ao imaginar que a lei complementar
vai definir a matéria - e, como disse, preferíamos que
fosse lei ordinária. Portanto, haverá, por parte do Con
gresso Nacional, o estabelecimento das premissas,
dos critérios e das condições para garantir o acesso
às informações. Não vejo então por que devamos pro
teger sonegadores, garantindo uma forma de sigilo
bancário que na verdade serve apenas para acober
tar aqueles que não querem contribuir para sustentar
as atividades do Estado brasileiro.

OPT encaminha o voto "não" ao destaque, pela
permanência do texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Quem votar "não" vota pela manutenção do
texto; quem votar "sim" vota pela modificação do texto.
Quer dizer, quem votar "não", vota pela man~tenção

do texto do substitutivo, vota com o Relator. E desta
que supressivo.

Esta Presidência repete: quem votar "não" man
tém o texto do substitutivo, ou seja, vota com o Rela
tor; quem votar "sim" concorda com a modificação do
texto, ou seja, com o destaque.

O PT votou "não".
Como vota o PSDB, Deputado Luiz Carlos

Hauly?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - O

PSDB votará "não" ao destaque; queremos votar, sim,
com o Relator porque S. Ex! está correto. A Comissão
de Finanças eTributação já votou um projeto que vei?
do Senado, do Senador Lúcio Alcântara, do PSDB. E
a possibilidade da quebra do sigilo bancário, na defe
sa do interesse do cidadão, porque o imposto perten
ce ao povo. O imposto está incluído no preço das mer
cadorias e pertence ao povo.

Portanto, votamos com o Relator, e queremos,
antes até do texto constitucional, que a matéria vá ao
Plenário, que o projeto de lei aprovado na Comiss~o

de Finanças e Tributação por maioria vá ao Plenário,
para que tenhamos essa legislação para proteção do
interesse público nacional, que hoje não está sendo
possível, porque a sonegação é muito grande n~ste

País. É um esporte que temos que acabar no Brasil, a
sonegação do imposto, que é dinheiro do leite das cri
anças, dinheiro que falta para a comida. (Palmas.)

OSR. DEPUTADO GERSON PERES (Risos.)
O Dr. Everaldo da Receita Federal já diz quem são os
sonegadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Gerson Peres, por favor!

Com a palavra o Deputado Mourão, pelo PMDB.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Se o

que se quer é determinar que a lei complementar es
tabelecerá os critérios para quebra do sigilo bancário,
dispondo esse texto que essa lei obrigatoriamente
terá como via primária a requisição judicial já se ga
rante o objetivo. Então, não precisamos inserir isso
hoje no texto constitucional, até porque já há uma lei
complementar aprovada lá, e ela está precisando de
comando constitucional para ser referendada, para
que lá na frente não haja uma ação judicial barrando
essa lei. Só que quem garante que, nesse texto que
está sendo aprovado lá, isso só vá ser feito por meio
de uma requisição judicial? Quer dizer, vamos fazer
tudo por via administrativa, neste País.

Então, na verdade, temos que aprovar inclusive
o que está na Emenda nº 20 que foi apresentada, ou
seja, fazer execução tributária da forma como é feita
em todos os países do mundo, pela via administrativa.
Então vamos até tirar da via judicial a execução tribu
tária; na realidade vamos fortalecer o fisco no País,
como é feito na França, na Inglaterra, na Espanha,
que já foram para lá...

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - (Interven
ção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO 
(Ininteligível.) ...pública; é feita no setor público, sem
entrar pela via judicial. E na via judicial só vai embar
gar quem for ferido nos seus direitos primários. Então,
na realidade, o que estamos querendo, nem tanto ao
céu nem tanto à terra, é simplesmente resguardar o
direito do contribuinte, mostrando que se o Relator ti
vesse inserido, obrigatoriamente, como um dos prin
cípios do projeto de lei complementar, que o acesso
se desse por via judicial, quer dizer, se tivesse estabe
lecido que vai haver um critério para isso...

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - (Inter
venção fora do microfone. Ininteligível.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Não
é isso, não; a lei complementar pode não estabelecer
isso, simplesmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Mourão, qual o seu encaminha
mento?

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - O
voto é "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Com a palavra o Deputado José Carlos Ale
luia, pelo PFL.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes tomei o cuidado
de perguntar qual seria o desejo da Receita, porque,
pelos mesmos argumentos do Deputado Hauly, vou
chegar a uma conclusão distinta: se aprovarmos isso
que está no texto do Relator, vamos tornar inócua a lei
que precisamos aprovar e que está para ser encami
nhada ao Plenário. E é exatamente por entender que
não há necessidade de ter isso no texto - e quero,
com urgência, poder acessar o sigilo, porque não se
deve dar sigilo a quem é contraventor, a quem está
envolvido com tráfico, a quem está envolvido em ilíci
tos - que o PFL vota por suprimir o que está no texto.
Vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Votação nominal. Deputado Eduardo Cam
pos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 
Peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Não concedi a palavra para V. Ex! encami
nhar, Deputado Eduardo Campos? Desculpe-me.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, está claro aqui, e não cabem sofismas: a
lei complementar não vai dar de forma indiscrimina
da ao fisco o poder para quebrar sigilo bancário de
qualquer empresa, de qualquer contribuinte. Ela vai
exatamente conceder ao Poder Público a garantia de
quebra do sigilo bancário dos contribuintes que te
nham especificidades, que tenham, ao longo da sua
relação com o Estado, incorrido em diversos crimes
e diversos atos que podem ser considerados de so
negação.

Por outro lado, essa lei também vai responsabili
zar a autoridade fiscal do País que quebrar de forma
incorreta o sigilo; haverá pena prevista na lei comple
mentar para que se possa exemplar, nesse caso,
aqueles que venham a usar da quebra do sigilo ban
cário para os casos que o nobre Deputado Gerson
Peres relatou. Por outro lado, o contribuinte que tentar
esquivar-se do Fisco, em não quebrando o seu sigilo
bancário, deve estar automaticamente sob a mira do
Fisco, porque se ele, quebrando seu sigilo bancário,
não pode explicar suas contas, é porque está deven
do não só ao Fisco estadual, mas ao municipal, a to
dos os Fiscos. Essa é uma realidade com a qual se
convive diuturnamente. Não haverá fiscalização efi
caz se a Fazenda não tiver como fazer a Quebra de si-

gilo bancário. Será uma luta efetivamente inglória, por
se trabalhar contra a sonegação organizada.

Da mesma forma que existe o tráfico organiza
do, existe a sonegação organizada no País. E sem a
quebra do sigilo bancário será muito difícil combater a
sonegação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - O Deputado Eduardo Campos encaminha o
voto...

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 
"Sim" ao texto, "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - "Sim" ao texto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, no objetivo exclusivo de preservar a
validade desta votação, em razão da correção com
que V. Ex! está conduzindo a reunião e por se tratar de
uma emenda constitucional, temos o dever regimen
tal de suspender a sessão neste momento, porque
teve início a Ordem do Dia, segundo a lâmpada que
está à sua esquerda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado, peço a V. Ex!, nós faríamos...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Não há validade na votação que vier a ser feita...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, vamos apenas
concluir esta votação; logo em seguida iremos direto
para o plenário, porque temos emendas à Constitui
ção a votar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Até posso concordar, mas é inválida a votação. Não
sou eu quem diz isso, mas o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, já tivemos ca
sos em Que houve acordo no voto. Vamos votar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Se houve acordo, então não vou contestar. Mas é in
válida a votação.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, para contraditar, quero lembrar ao Deputado
José Carlos Aleluia que no primeiro mandato do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, quando o sau
doso Luis Eduardo Magalhães presidia esta Casa,
constantemente o patrimônio público foi bombardea
do por utilização da Comissão - aliás, nós da Oposi
ção recorríamos, ao início da sessão, e o Deputado
José Carlos Aleluia conseguia dizer não. Vamos con
tinuar com esta sessão, porque ainda não começou a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Vamos fazer a votação rapidamente.
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Deputado Eliseu Resende. (Pausa.)
Deputado Jorge Khoury.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Moreira Ferreira.
O SR. DEPUTADO MOREIRA FERREIRA 

"Sim", pela modificação do texto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Mussa Demes.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - "Não", Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Paulo Magalhães. (Pausa.) "Sim".
Deputado Pedro Fer.nandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES -

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Roberto Brant.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT -"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.)
Deputado Alberto Mourão.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO -

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Antônio do Valle.
O SR. DEPUTADO ANTONIO DO VALLE -

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Armando Monteiro.
O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

90ttO) - Deputado Germano Rigotto, "não".
Deputado José Priante. (Pausa)
Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.)
Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
Deputado Antonio Kandir.
O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR -"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

90ttO) - Deputado José Militão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MILITÃO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputada Lúcia Vânia.
A SRA. DEPU~DA LÚCIA VÂNIA - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY-

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Mareio Fortes.

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Nilo Coelho.
O SR. DEPUTADO NILO COELHO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

90ttO) - Deputado Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Deputado Aloizio Mercadante. (Pausa.)
Deputado Antonio Palocci.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI -

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90tto) - Deputado Milton Temer.
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - "Não", Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Fetter Júnior.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Em res

peito à orientação da liderança, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)
Deputado Romel Anizio.
O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Também

em respeito ao nosso Líder, Gerson Peres, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Félix Mendonça, PTB.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Walfrido Mares Guia.
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA

-"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo PDT, Deputado Celso Jacob.
O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Pelo PDT, Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Pelo Bloco PSB/PCdoB, Deputado Eduardo
Campos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 
"Não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
90ttO) - Pelo Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL, Deputa
do Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

90ttO) - Deputado Sampaio Dória, pelo PSDB.
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o SR. DEPUTADO SAMPAIO DORIA - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Sampaio Dória, "não".
Vamos chamar os suplentes:
Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.)
Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, "sim".
Deputado Betinho Rosado. (Pausa.)
Deputado Cleuber Carneiro. (Pausa.)
Deputado Deusdeth Pantoja.
O SR. DEPUTADO DEUSDETH PANTOJA 

"Não", Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Pelo PMDB, Deputado Edinho Bez. (Pausa.)
Deputado Barbosa Neto. (Pausa.)
Deputado Gastão Vieira. (Pausa)
Deputado José Chaves. (Pausa. )
Deputado Philemon Rodrigues.
O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo PSDB, todos votaram. Aliás, há uma
vaga.

Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)
Deputado Antonio Cambraia.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo PT, Deputado Avenzoar Arruda. (Pausa.)
Deputado Henrique Fontana.
O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA 

"Não", Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo PPB, Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)
Deputado João Pizzolatti está presente?

(Pausa.) Não.
Deputado Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Gerson Peres. Deputado Gerson Pe-

res, "sim".
Encerrada a votação.
Resultado: 23 votos "não"; 12 votos "sim".
Rejeitado o destaque.
O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Como

foi o negócio?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Estão-nos chamando para a Ordem do Dia.
Portanto, vamos encerrar esta reunião e convocar ou
tra para amanhã, às 9h. Peço a todos que estejam
aqui nesse horário, porque temos destaques ainda
pendentes.

(Manifestações no plenário.)

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Atendendo ao pedido de todos os Srs.
Deputados, vamos reunir-nos amanhã às 9h30min.

Está encerrada a presente reunião.
Ata da 45! Reunião (Ordinária), realizada em

2 de dezembro de 1999
Aos dois dias do mês de dezembro de mil nove

centos e noventa e nove, às dez horas e dezessete
minutos, na Sala nº 4 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Deputado Germano
Rigotto, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emen
da à Constituição nº 175-A, de 1995, que "Altera o ca
pítulo do Sistema Tributário Nacional" e apensadas
(Reforma Tributária). A lista de presença registrou o
comparecimento dos Senhores Deputados Alberto
Mourão, Aloizio Mercadante, Antônio do Valle, Anto
nio Kandir, Antonio Palocci, Armando Monteiro, Celso
Jacob, Eduardo Campos, Eliseu Resende, Félix Men
donça, Fétter Júnior, Germano Rigotto, Jorge Khoury,
José Militão, Lúcia Vânia, Luiz Bittencourt, Luiz Car
los Hauly, Luiz Salomão, Mareio Fortes, Marcos Cin
tra, Milton Temer, Moreira Ferreira, Mussa Demes,
Paulo Magalhães, Pedro Fernandes, Ricardo Berzoini,
Roberto Brant, Romel Anizio, Sampáio Dória e Wal
frido Mares Guia, Titulares; Antonio Cambraia, Aven
zoar Arruda, Barbosa Neto, Deusdeth Pantoja, Edi
nho Bez, Eduardo Paes, Gastão Vieira, Gerson Pe
res, José Carlos Aleluia, Manoel Castro, Pauderney
Avelino, Philemon Rodrigues, Ronaldo Vasconcellos,
Silvio Torres e Virgílio Guimarães, Suplentes; e Zaire
Rezende, não-membro. Deixaram de registrar suas
presenças os Senhores Deputados João Pizzolatti,
José Priante, Nilo Coelho, Paulo Lima, Ricardo Ferra
ço e Ronaldo Caiado. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente, Deputado Germano Rigotto, deu
por aberto os trabalhos. Ata: a Ata da 44ª Reunião foi
aprovada, sem restrições. Ordem do Dia: votação dos
Destaques apresentados ao parecer do Relator. As li
deranças apresentaram requerimento de preferência
assinado pelos partidos do PPB, PSDB, PT e PMDB,
para votação dos seguintes Destaques rf!!20, 651a7,
220,69, 72, 87 e 114. O requerimento foi submetidóà
deliberação do Plenário. Em votação simbólica, o;te
querimento foi aprovado, por unanimidade. O Senhor



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59699

Presidente Germano Rigotto declarou a prejudiciali- Alberto Mourão, Germano Rigotto, Antonio Kandir,
dade dos Destaques n!!! 140, 192, 236, 265, 302 e José Militão, Lúcia Vânia, Luiz Carlos Hauly, Sampaio
320, em face da apreciação dos Destaques nS! 92, 91, Dória, Antonio Palocci, Ricardo Berzoini, Walfrido
242,169,214,267,303 e 312, em face da apreciação Mares Guia, Celso Jacob, Luiz Salomão, Eduardo
dos Destaques n!!! 1, 170, 266 e 321 , em face da apre- Campos, Deusdeth Pantoja, Philemon Rodrigues e
ciação do Destaque n2 83. A seguir, comunicou que fo- Virgílio Guimarães. Votaram Não, pela manutenção
ram retirados, de offcio, os Destaques n!!!64, 68, 71,74 do texto do substitutivo os Deputados Jorge Khoury,
e 76. O Senhor Presidente, Deputado Germano Rigot- Moreira Ferreira, Paulo Magalhães, Roberto Brant,
to anunciou a votação dos Destaques. O Destaque nQ Antonio do Valle, Armando Monteiro, Fetter Júnior,
230 teve sua votação adiada. O Destaque nll 279 foi re- Félix Mendonça, Marcos Cíntra, Sflvio Torres e Ger-
tirado pelo autor, Deputado Sampaio Dória. O Desta- son Peres. Foram apurados 11 votos contrários e 19
que nll 75, de autoria do Deputado Antonio Palocci, favoráveis. O destaque foi aprovado. Foram retira-
requeria a inclusão no art. 13 do substitutivo proposto dos, por requerimento apresentado pelos autores os
no art.211 da Emenda nIl 23-art. 72-ADCT.Odesta- seguintes Destaques: n!!! 58,60,61,78,79,80,81,
que foi admitido, sem restrições. Encaminharam avo- 82,86,88,89,90,109,135,264,268,209,174,147,
tação o Deputado Milton Temer, pela aprovação do 148,195,203,213,152,187,177,211,155,10,17,
destaque; e o Relator, pela manutenção do texto do 18, 26, 44, 225, 15, 113 e 274. Encerramento: Às
substitutivo. Orientaram o voto de suas bancadas os onze horas e cinqüenta minutos, o Senhor Presidente
Deputados Eduardo Campos, pelo Bloco PSBIPCdoB, encerrou a reunião, antes convocando outra para o
a favor do destaque; Eduardo Paes, pelo PTB, a favor dia 7 de dezembro, terça-feira, às quatorze horas,
do destaque; Luiz Carlos Hauly, pelo PSDB, contra o para continuação da votação dos Destaques. E para
destaque; Luiz salomão, pelo PDT, a favor do des- constar, eu, Angélica Maria Landim Fialho Aguiar, Se-
taque; Fetter Júnior, pelo PPB, contra o destaque; cretária, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada
Ricardo Berzoini, pelo PT, a favor do destaque; e será assinada pelo Senhor Presidente e encaminha-
Pauderney Avelino, pelo PFL, contra o destaque. da à publicação, juntamente com as notas taquigráfi-
Abriram mão do encaminhamento de suas bancadas cas, após decodificadas.
o Bloco PLlPST/PMN/PSD/PSL e o PMDB. O desta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
que foi rejeitado, em votação simbólica, e mantido o gotto) - Havendo número regimental, declaro abertos
texto do Relator. Os Destaques nS! 34 e 59 tiveram os trabalhos da presente reunião da Comissão Espe-
sua votação adiada. O Senhor Presidente, Deputado cial que discute a PEC nll 175-A, de 1995, que altera o
Germano Rigotto, suspendeu a reunião, das onze ho- capftulo do Sistema Tributário Nacional.
ras e vinte minutos às onze horas e vinte e cinco mi- Devido a distribuição antecipada de cópias da
nutos, para um entendimento acerca dos Destaques ata da reunião a todos os membros presentes, indago
n!!! 34 e 59. Os Destaques n!!! 7 e 100 tiveram, median- da necessidade da sua leitura. (Pausa.) .
te requerimento dos dois autores, sua votação adia- O Deputado Romel Anizio solicita a dispensa da
da. Os Destaques n!l! 20 e 65 foram retirados pelos au- leitura.
tores. O Destaque nll 137 teve sua votação adiada. O Em discussão. (Pausa.)
Destaque n1l220, do Deputado Sampaio Dória, requeria Não havendo quem queira discutir, encerrada a
a inclusão do inciso IV, do art. 146, da PEC n2 47-N95 - discussão.
onde couber no substitutivo. O destaque foi admitido, Em votação.
sem restrições. Encaminharam sua votação os Os Srs. Deputados que forem a favor permane-
Deputados Antonio Kandir e Luiz Carlos Hauly; e o Rela- çam como estão; os que forem contrários manifes-
toro Orientaram os votos de suas Bancadas os Deputa- tem-se. (Pausa.)
dos Marcos Cintra, pelo Bloco PlIPSTIPMNlPSDIPSL; Aprovada.
Eduardo Campos, pelo Bloco PSBlPCdoB; Luiz Sobre a mesa requerimento nos termos do art.
Salomão, pelo PDT; Eduardo Paes, pelo PTB; Fetter 117, inciso XVI, combinado com o art. 160, do Regi-
Júnior, pelo PPB; Ricardo Berzoini, pelo PT; Sampaio mento Interno da Câmara dos Deputados, para que
Dória, pelo PSDB; Alberto Mourão, pelo PMDB; e Pa- os destaques abaixo relacionados sejam votados na
uderney Avelino, pelo PFL. O Deputado Sampaio Dó- ordem em que se encontram: primeiro, Destaque
ria solicitou a votação nominal da matéria. Votaram nll 2.065; segundo, Destaque n2 137.220.
Sim, pela aprovação do destaque, os Deputados EIi- O primeiro trata de lei ordinária para sigilo ban-
seu Rezende, Mussa Demes, Pedro Fernandes, cário; o segundo, Destaque n2 137.220, sobre admi-
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nistração tributária autônoma; o Destaque n2 69, so
. bre medidas provisórias; o Destaque n2 72 ao art.

153, sobre taxa do capital financeiro; e o Destaque
n2 187.114 é o ITR com convênio.

Há pedido para que, após a votação dos desta
ques agendados para hoje, possamos votar esses
destaques, por ordem.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a

discussão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que forem favoráveis perma

neçam como estão; os que forem contrários manifes
tem-se. (Pausa.)

Aprovado.
Vamos hoje continuar a votação dos destaques.

Comunico que em face da apreciação do Destaque
n2 92, os Destaques~ 140, 192, 236, 265, 302 e 320
estão prejudicados. Em face da apreciação do Desta
que n9 1, prejudicados os Destaques~ 91, 242, 169,
214,267,303 e 312. Ante a apreciação do Destaque.
n2 83, prejudicados os Destaques nE! 170, 266 e 321 .

Com relação aos assuntos abordados e votados
ontem, foram retirados os Destaques ~ 64, 68, 71,
74 e 76.

Vamos passar para o primeiro item da pauta de
hoje: votação do Destaque n!2 230, do Deputado Anto
nio Kandir.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, solicito o adiamento dessa discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - O Deputado Antonio Kandir, autor do desta
que, solicita adiamento da discussão. O autor tem
condição de fazê-lo.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - De
qual, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Do Destaque n9 230, que se refere a bene
fícios fiscais para contribuições sociais.

Destaque n2 279, do Deputado Sampaio Dória e
outros.

Destaque ao art. 251, constante do art.
12, do substitutivo à Proposta de Emenda à
Constituição nº 175.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, talvez fosse interessante pedir à Assessoria

da Mesa para distribuir os destaques, a fim de que
possamos começar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - A solicitação da Presidência era no sentido
de que todos os Srs. Deputados tivessem sobre a
mesa os destaques, com as emendas. Peço mais
urna vez à Secretaria que entregue aos Srs. Deputados
cópia dos destaques sobre os quais estamos delibe
rando.

O Destaque nll 279, do Deputado Sampaio
Dória e de outros Srs. Deputados, altera o art. 251.

Em votação a admissibilidade do destaque.
Os Srs. Deputados que concordam com a

admissibilidade do destaque permaneçam como se
encontram; os que são contrários manifestem-se.
(Pausa.)

Aprovada.
Deixo a palavra à disposição do autor do desta

que, Deputado Sampaio Dória, para as considera
ções que julgar oportunas.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, embora se trate de norma
meramente programática, ela pode, ao final de con
tas, constituir-se em fator inibidor de eventual transfe
rência de encargos não necessariamente acompa
nhada de transferência de recursos compatível.

Embora haja o sentimento generalizado - é dis
cutível- de que os municípios e estados tenham, nos
últimos anos, sido vitimados por transferências de en
cargos da União sem a correspondente transferência
de recursos - há notórias distorções e preconceitos
nessa afirmação, que, como disse, é discutível -, não
me parece prudente deixar no texto constitucional
uma norma que possa engessar, inviabilizar e conge
lar a possibilidade de eventuais transferências dita
das pelo próprio interesse público, eventualmente até
por necessidade pública premente, seja na área da
saúde, seja na de educação, pelo fato de se ter uma
norma inibidora como está no corpo da Constituição.

A proposta é no sentido de eliminar este fator
que congela a possibilidade de transferência de en
cargos, ainda que parcial, não necessariamente
acompanhada de transferência de recursos.

A proposta, portanto, é para eliminar esta norma
do texto da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Sampaio Dória.

Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, com todo o respeito que tenho pelo Deputado
Sampaio Dória e pela sua reconhecida competência
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profissional nessa área, insisto que, especialmente
em respeito ao pacto federativo, este dispositivo deve
ser mantido. Há uma queixa generalizada hoje no
País de que especialmente a União tem transferido
aos estados encargos que eles não tinham antes,
sem a efetiva contrapartida de receitas, o que, sem
dúvida alguma, afeta o pacto federativo, uma vez que
eles, os estados, teriam de suportar de sua receita
própria encargos para os quais não estavam prepara
dos.

Também no relacionamento entre estados e mu
nicípios isso ocorre e vem acontecendo até com certa
freqüência. Serviços de segurança os prefeitos têm
sido obrigados a suportar recentemente, sem a con
trapartida dos estados. E, mais recentemente, o poli
ciamento e a ação do Detran, especialmente nas ca
pitais, tem sido imposta às prefeituras sem a contra
partida de receita dada pelos estados.

Em razão disso, parece-me necessária a ma
nutenção do texto, para preservar especialmente o
pacto federativo em relação aos entes federados
mais fracos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Marcos Cintra
para encaminhar pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSL.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, mais uma vez acompanho o raciocínio do
Relator, Deputado Mussa Demes. Acredito que não
devamos, de forma alguma, em nome de uma supos
ta flexibilização de normas constitucionais, permitir a
continuidade de abusos que notoriamente estão
acontecendo em nosso País. Temos notado a transfe
rência de encargos, e isso acontece reiterada e per
manentemente em prejuízo de todos os estados e
municípios, enfim, de entes da administração descen
tralizada. Nesse sentido, acredito que é uma garantia
do pacto federativo, é uma garantia da autonomia de
estados e municípios que esse item do projeto do Re
lator seja mantido.

Portanto, votamos pela manutenção do texto
como se encontra na proposta do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Eduardo
Campos para encaminhar pelo Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS 
Sr. Presidente, é notório que após 1988 a União, em
perdendo receita na reforma do texto constitucional
naquela época, repassou aos estados e municípios
uma série de encargos. A extensão rural, por exem
plo, toda a área de assistência social e todo esse re-

passe de atribuições não correspondeu, principal
mente em relação aos estados, a um repasse de re
cursos ou maior participação no conjunto da receita
tributária.

Então, o texto, como está, salvaguarda o pacto
federativo, disciplina, de forma conveniente, a relação
entre os entes federados.

Dessa forma, nosso entendimento é pela manu
tenção do texto.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para falar em
nome do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Um minuto, Deputado.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
Presidente, peço a V. Ex! para falar antes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Hauly, eu peço a V. Exíil....

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Sr. Presidente, qual o inconveniente? Não há incon
veniente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Hauly, o critério que a Presidên
cia tem seguido é o de que o menor Bloco...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Mas não há problema algum...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço compreensão aos Srs. Deputados,
porque o Deputado Hauly insiste em falar antes. Na
verdade, o PSDB, por ser a maior bancada, teria
possibilidade de falar mais para o fim.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos
Hauly para encaminhar pelo PSDB.

Tem V. Ex! um minuto.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 

Agradeço a V. Ex! a atenção.
Sr. Presidente, estive aqui em 1983 e nos anos

seguintes nas reformas Passos Porto e Airton Soa
res, na Assembléia Nacional Constituinte, como Pre
feito e como Secretário de Estado da Fazenda. Em
1988, avançamos na reforma tributária. Tiramos gran
de quantidade de recursos da União, passando para
estados e municípios, com o apoio dos constituintes,
entre eles o grande Relator desta Comissão, Deputado
Mussa Demes, Constituinte à época. Foi um grande,
extraordinário, espetacular avanço dos estados e mu
nicípios na arrecadação: os cinco antigos impostos
únicos passaram para a base tributária do ICMS, a
quota-parte do Fundo de Participação dos Estados e
do Fundo de Participação dos Municípios, FPE e
FPM, saltou de 32% para 47% do Imposto de Renda e
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para 57% do IPI. Taxa Rodoviária Única e todos os O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Muito
outros foram incluídos na base tributária do ICMS. bem.

Pego hoje a disponibilidade da arrecadação no Sr. Presidente, quero debater esta questão. A
País e tiro a Previdência Social. Vejo que, do PIB bra- chave da análise do art. 251, proposto pelo Relator, é
sileiro, a União fica com 9% disponível; os estados a palavra "correspondente". Diz o texto:
com 7,15%; e os municípios com 4,56%, sendo que .
dos 89% disponíveis da União, excetuada a Previdên- A tran.sfe.rêncla de novos encarg~s, ~os
cia, ele tem que passar todo o Sistema Único de Saú- estad?s, DI~t.nto Federal e aos mUnlClplOS
de para os municípios brasileiros. est~ra. condicionada à correspondente trans-

Então, a disponibilidade de recursos da União ferencla.
hoje é menor do que a dos estados e igual à dos muni- Ora, Sr. Presidente, o que se está dizendo é que
cípios. Portanto, há um equívoco nessa abordagem. não pode haver uma mera e simples transferência de
Se algo deve ser revisto, é o Cruzado. Nós aqui ti- responsabilidade, tem de haver uma correspondente.
nhamos decidido não discutir a questão das competên- Isso vai significar, em cada caso, uma realidade dife-
cias. Se entrarmos nessa questão, teremos que listar rente. Não quer dizer que o Governo Federal tem de
todas as atividades da União, dos estados e municípios transferir 100%. Pode transferir 50%, desde que seja
nas áreas de educação, saúde, merenda escolar, en- correspondente. Não é o caso, por exemplo, da emen-
fim, todas as atividades listadas nas emendas indivi- da da saúde, que este Congresso aprovou há pouco
duais e coletivas, como o programa de cestas básicas tempo, onde foi estabelecida essa correspondência:
e o programa de reforma agrária. Em suma, tudo o os municípios têm que gastar 15%; os estados, 10%.
que a União repassa para os municípios terá de ser Então, a palavra "correspondente" não significa
observadas. uma camisa-de-força. O texto é suficientemente am-

O maior volume de recursos - e falo com conhe- pio para permitir que em cada caso seja decidido qual
cimento de causa - que hoje vai para os municípios é essa correspondência.
provém da União, porque os estados sequer põem di- O que está sendo dito aqui é que os estados e
nheiro na área da saúde. E eles têm hoje uma partici- municípios ficam muito fracos em relação ao Governo
pação gigantesca no bolo da arrecadação. Federal. Portanto, que os estados e municípios te-

Acho que esse dispositivo deveria ser para o es- nham um comando constitucional para dizer à Câma-
tado e não para a União. ra dos Deputados e ao Governo Federal que não po-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- dem fazer o que quiserem.
gotto) - Qual o encaminhamento, Deputado Hauly? Nesse sentido, parece-me extremamente ade-

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - quado o texto do Relator Mussa Demes. Ele não cria
Sou favorável ao destaque supressivo. Lamentavel- uma camisa-de-força. Ao contrário. Estabelece uma
mente, contra a manutenção dessa norma no texto norma orientadora; diz que não basta transferir res-
constitucional, porque é prejudicial. Conforme eu dis- ponsabilidade, mas que ela seja acompanhada peJo
se, a União hoje está bastante fragilizada. Por isso, a correspondente recurso, que vai ser decidido em
decisão desta Comissão deve ser sempre no sentido cada caso. Em cada caso será feito um acordo, na lei
de manter a arrecadação da União, dos estados e ou na emenda constitucional, como ocorreu com a
municípios nos seus níveis atuais. saúde. Entendo extremamente importante ter uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- norma constitucional que dê uma orientação para
gotto) - Esta Presidência comunica que quem dese- essa transferência. Havendo apenas responsabilida-
jar manter o texto do Relator vota "sim" e quem dese- de e não existindo despesa, serã só responsabilida-
jar modificá-lo vota "não". Trata-se de um DVS. de; se houver despesa, a parte federal tem de passar

Concedo a palavra ao Deputado FetterJúnior a correspondente despesa que hoje faz.
para encaminhar pelo PPB. Nesses termos, o PPB orienta o voto "sim", pela

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre- manutenção do texto do Relator, e pede a sua banca-
sidente, inicialmente quero que V. Ex! esclareça ade- da que acompanhe esse voto.
quadamente o seguinte: quem quer manter o texto O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
vota "sim"? gotto) - Com a palavra o Deputado Walfrido Mares

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri- Guia, pelo PTB.
gotto) - Quem quer manter o texto vota "sim"; quem O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
deseia suprimir vota "não". - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro tam-
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bém acompanha otexto do Relator e justifica até com
dois exemplos muito nítidos. A palavra "correspon
dente", que o Deputado Fetter Júnior mencionou, é
muito importante para elucidar esse posicionamento.
A merenda escolare o livro didático, por exemplo, são
dois programas federais com recursos federais vincu
lados, um deles à seguridade social e o outro à cota
federal do salário-educação. Houve transferência
desses encargos para os estados e municípios, com
a devida transferência de recursos. O programa de
transferência foi um êxito: melhorou a qualidade da
merenda, abaixou o preço unitário, melhorou a quali
dade do livro para aqueles estados que quiseram
fazê-lo. Assim também, no caso de estados e municí
pios, acabamos de votar !lo Congresso que esses te
rão de aportar, no período de cinco anos, até 12% na
área da saúde - já aportam 25% na área da educação
-, de maneira que novos encargos que venham a ser
impostos a estados e municípios tenham a corres
pondente transferência de recursos.

Sr. Presidente, achamos pertinente a propositu
ra do Relator e vamos acompanhar S. Ex!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Henrique
Fontana para encaminhar pelo PT.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA- Sr.
Presidente, Sr.!! e Srs. Deputados, o Partido dos Tra
balhadores acompanha o Relator e vota "sim".

Sr. Presidente, dois ou três argumentos poderão
sensibilizar colegas ainda em dúvida. Em primeiro lu
gar, sabemos que municipalizar serviços, em muitos
casos, significa qualificar a gestão pública sobre es
ses serviços. E o que está travando em muitos mo
mentos o processo de municipalização - refiro-me
mais especialmente ao exemplo da saúde - é exata
mente ocorreto medo que sentem os prefeitos e oSe
cretário de Saúde de que os recursos não acompa
nhem na medida e no volume necessários a respon
sabilidade de serviços que esses municípios assu
mem. Até mesmo tem-se cunhado uma nova palavra,
a chamada "prefeiturização", ou seja, a má municipa
lização, aquela que não é acompanhada dos devidos
recursos. Na área de saúde, por exemplo, à medida
que se sofisticam os tratamentos e entram novos pro
cedimentos no sistema, como os tetos dos serviços
municipalizados são corrigidos por um fator inflacio
nário, quando o são, esses novos procedimentos ter
minam sobrecarregando os entes que assumiram es
ses serviços.

Portanto, não podemos, de forma alguma, dizer
que a preocupação do Relator é desnecessária. Ao
contrário. Ela vai tornar transparentes as relações e

vai mostrar que, se o Governo Federal tem interesse
em municipalizar um serviço, ele tem de garantir,
constitucionalmente inclusive, que os recursos serão
seguros para manter aquele serviço. É evidente que
também não podemos aceitar - o exemplo da emen
da da saúde é claro - que os outros entes federados
não cumpram com a sua parte no financiamento des
ses serviços. É óbvio que aceitaríamos um comple
mento a esse artigo do Relator, dizendo que se o Mu
nicípio ou Estado de forma voluntária quer assumir
um serviço, independentemente de qualquer garantia
constitucional, ele pode, pois tem liberdade federada
para fazê-lo.

O artigo, como está, épositivo. O PT vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - o PT vota pela manutenção do texto. Vota
"sim".

o SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, apenas para complementar a orientação
da bancada do PT, apresento uma sugestão ao pro
ponente da matéria. É muito diferente o dispositivo
engessado de um que deixa a voluntariedade do ser
viço transferido para Município ou Estado, ou requeri
do para isso.

A minha sugestão é que o proponente possa re
tirar a emenda supressiva, para, em plenário, elabo
rarmos uma emenda que inclua a questão do desejo
do Prefeito ou do Governador. Nesse caso, o PT pode
votar perfeitamente a favor de uma nova redação.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - A
emenda teria de contemplar a questão da reciproci
dade, porque, atualmente, a União é um grande satã,
quando os Estados e os Municípios vêm rolar dívida
ou vêm buscar outras coisas. Então, é preciso pensar
bem nessa emenda.

OSR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex'! a palavra.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr.
Presidente, como disse o Deputado Luiz Carlos
Hauly, precisamos pensar bem. Porém, a nossa
preocupação é com ofato de que a estrutura tributária
brasileira, nos últimos três anos, aumentou em 40 bi
lhões a carga tributária que ficou na mão da União.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Srs. Deputados, peço a compreensão de
V. Ex!! Temos um minuto para encaminhamento e vá-
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rios destaques a serem votados. Por isso, não vou
permitir que voltem a falar os Líderes que já encami
nharam.

O SR. DEPUTADO FETTER JONIOR - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO FETTER JONIOR - Sr. Pre
sidente, V. Ex!! me desculpe. Foi apresentado um
dado novo e importante. O Deputado Antonio Palocci
disse que para podermos aperfeiçoar eventualmente
e tirar as restrições do Governo, temos de manter o
dispositivo. É mais um argumento a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Fetter Júnior, não há questão de
ordem a decidir. V. EXª fez apenas uma consideração.

Peço aos Srs. Deputados compreensão, repito,
pois temos de seguir com o andamento dos trabalhos.
Cada Líder tem um minuto.

Concedo a palavra ao Deputado Alberto Mou
rão para encaminhar pelo PMDB.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Sr.
Presidente, vou ler o texto do art. 251: "A transferên
cia de novos encargos aos Estados, Distrito Federal e
Municípios..:'

S~ e Srs. Deputados, prestem atenção. Na rea
lidade, o Relator, no próprio texto, estabeleceu que a
transferência será feita não só por parte da União,
mas também pelos Estados, quando diz: "Estará con
dicionada a correspondente transferência de recurso
pela União e pelos Estados". Quer dizer, se a Consti
tuição passar alguma obrigação aos Municípios, os
Estados também estarão obrigados a passar recur
sos. Se a União passar obrigações para os Estados e
Municípios, será obrigada a informar qual o recurso.
Isso é uma realidade, porque, em 1988, na reforma
constitucional, na partilha, havia uma participação de
80%. Hoje, dez anos depois, os Municípios estão com
40% a menos dessa partilha. É óbvio que se passa
ram as obrigações; depois, gradativamente, com a
criação das contribuições sociais, que não entram na
partilhados tributos, foram sendo desviados recursos, e
os Municípios ficaram com as obrigações.

Há alguns anos, assistimos à criação do Siste
ma Único de Saúde - SUS, implantado por meio da
Constituição. No entanto, depois, não repassaram os
recursos aos Municípios, que cada vez mais foram es
trangulados. Todos têm conhecimento de que apressão
maior é feita na porta do Prefeito e do Vereador, que,
automaticamente, ficam pressionados pela demanda
de serviço que não conseguem atender.

Entendo que o Relator agiu com muita proprie
dade adotando esse ponto.

OSR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigotto)
- Por favor, peço a atenção das S~ e Srs. Deputados e
demais convidados. Os trabalhos estão em andamento.
É importante que ouçamos as argumentações e o en
caminhamento de cada Líder. Por favor, que as conver
sas paralelas sejam feitas fora deste plenário.

Continua com a palavra o Deputado Alberto
Mourão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - O
PMDB vota favoravelmente à manutenção do texto do
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz Salo
mão para encaminhar pelo PDT.

OSR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, o PDT vota com o Relator, considerando-se
que o correspondente significa a necessidade de ne
gociação entre as instâncias que transferem para
aquelas que recebem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado José Carlos
Aleluia para encaminhar pelo PFL.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, esta é uma decisão estrutural. Não po
demos tratar de assuntos desse tipo na Constituição.
Concordo com o Deputado Luiz Salomão que tem de
haver negociação. Aliás, tudo tem sido feito é por
meio de negociação. Não podemos engessar a ges
tão, tampouco imobilizar as possibilidades de os Mu
nicípios crescerem nas suas atribuições ou de a
União transferir funções. É evidente que a União não
vai chegar, pura e simplesmente, e passar alguma
atribuição para Estados e Municípios sem nego
ciação. Até hoje se fez negociação.

Sr. Presidente, é por isto que a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação está abarrotada
de emendas constitucionais: estamos votando emen
das constitucionais a toda hora, porque colocamos
absurdos na Constituição. Esse será mais um. Vai ser
um DVS no plenário e uma emenda depois. Essa his
tória de emenda constitucional é tão banal, que, na
semana passada, ao telefonar para um assessor do
partido e perguntar-lhe o que havia de importante na
pauta, ouvi o seguinte: "não tem nada, Deputado. Só
vamos votar duas emendas constitucionais". Este é o
cenário em que estamos votando. Deixar isso no texto
é uma aberração.

Vamos votar pela retirada.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, de acordo com aproposta do Deputado Anto
nio Palocci e considerando as ponderações que aca
bam de ser feitas pelo Deputado José Carlos Aleluia,
proponho o adiamento da votação deste destaque
para '"

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado, V. Exll pode retirar o destaque e
não adiar a votação, pois estamos em encaminha
mento de votação.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
sidente, não foi adiada a votação, por exemplo, da
isenção das contribuições sociais?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Sampaio Dória, é diferente. Não
estávamos em processo de votação. Tínhamos ape
nas votado a admissibilidade. V. E~ pode retirar o
destaque, para no plenário tentar um entendimento
com relação ao texto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. EXª a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
Sr. Presidente, tenho a impressão de que apresenta
mos destaque também para suprimir isso. Peço que a
Mesa me responda. Uma vez respondendo, se houver
outro destaque, evidentemente, o outro destaque não
está sendo votado. Poder-se-ia retirar este destaque
e manter o outro, o que seria uma estratégia. Agora,
preciso da informação. Só podemos tomar essa deci
são se o Deputado concordar?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Existe o Destaque nll 307.

Peço à Secretaria da Comissão que, por favor,
quando estivermos discutindo um destaque, a Mesa
tenha condições de saber se há outros destaques
sendo apreciados. Isso é fundamental para o anda
mento dos trabalhos.

No momento em que votarmos o destaque do
Deputado Sampaio Dória, a Presidência tem de
anunciar, de acordo com o resultado, a prejudicialida
de de destaque de igual teor.

Respondo ao Deputado José Carlos Aleluia que
existe outro destaque.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA
V. Ex», então, defere o requerimento que tem o senti
do de retirar esse destaque e acrescentar o outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, estamos vo
tando um destaque. Para votar outro, poderíamos fa
zer uma negociação que pudesse permitir que ele ve
nha à discussão.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Retiro o
destaque, Sr. Presidente, desde que retorne um outro
de igual teor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Retirado o Destaque nº 279, pelo Deputado
Sampaio Dória.

Vamos ao próximo item da pauta: Destaque
n1l 75, do Deputado Antonio Palocci.

O Destaque nº 75 trata do imposto de solidarie
dade.

Em votação a admissibilidade do destaque.
Os Srs. Deputados que forem a favor da admis

sibilidade permaneçam como estão; os que são con
trários manifestem-se. (Pausa.)

Aprovada a admissibilidade.
Vamos passar à votação da matéria destacada.

Antes, concedo a palavra ao Deputado Milton Temer,
para apresentar e encaminhar o destaque. Peço a
atenção dos Srs. Deputados ao encaminhamento de
S.Exll

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Peço es
pecial atenção, Sr. Presidente, ao PFL da Bahia, que
hoje está muito interessado no combate à pobreza.
Esse é um tema fundamental para contar com o apoio
dos companheiros.

Quero aproveitar esta oportunidade para saudar
esta Mesa, principalmente o Presidente e o Relator,
que conseguiram instalar nesta Casa, no meu senti
mento, talvez pela primeira vez, o sentido de Legislati
vo autônomo, em que não são as posições de Gover
no e Oposição, mas sim as posições em relação à
matéria que prevalecem, o que já me fez, inclusive,
acompanhar - o que é inédito - voto do Deputado
Luiz Carlos Hauly. Isso, para mim, é algo a comemo
rar.

Quero, então, saudar esse espírito de pacifica
ção democrática, que é a capacidade de a controvér
sia se estabelecer, sem que isso implique confrontos
preestabelecidos para propor esse destaque que,
para nós, do PT, é simbólico e fundamental e pelo que
agradeço ao Deputado Antonio Palocci ter-me sugeri
do o encaminhamento.

O que estamos propondo não é nenhum conto
de fadas. não é nenhuma utopia. O que estamos pro
pondo é algo absolutamente prático e conveniente
com os movimentos nacionais, em que é necessário
não só tomar medidas concretas com relação ao que
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todos diagnosticam como grande problema desta Na
ção, mas também simbolizar medidas concretas.

Hoje indiscutivelmente todos, no diagnóstico,
estão de acordo: do Presidente da República, contra
quem mobilizo permanente combate, ao mais radical
dos Líderes da Oposição. O grande problema nacio
nal é absoluta concentração de riqueza e patrimônio
e absoluta dispersão e distribuição de pobreza e mi
séria.Todos reconhecem isso; aliás, desde os tempos
de Médici. Lamentavelmente, nada se fez para corrigir
o problema.

O que estamos propondo é algo que, em situa
ção semelhante, outros países do Primeiro Mundo já
fizeram - a Bélgica é um exemplo -, na Europa, no
pós-guerra. Hoje, na Alemanha, por conta da unifica
ção territorial, não existe esse problema de fazer con
fiscos. Isso está hoje constitucionalizado na Alema
nha, não só na constituição do patrimônio como na
renda com respeito à necessidade nacional por oca
sião desse processo de unificação.

No Brasil, estamos empacados numa situação
concreta: 1% da população apropria-se de 53% do
patrimônio. Não queremos falar dos 10% que aboca
nham 42% da renda. Esses 53% que se apropriam do
patrimônio correspondem a algo em torno de 630 bi
lhões de reais.

Estamos propondo que, com relação a esse 1%,
alcancemos aquelas empresas que tenham patrimô
nio superior a 100 milhões e aqueles patrimônios fa
miliares superiores a 40 milhões, sem confisco, para
serem pagos, nos próximos 4 anos, 10% desse patri
mônio. Ou seja, estamos propondo a transferência de
menos de 5% do total do patrimônio privado brasilei
ro, hoje concentrado nesse 1% de capital, para os
chamados setores desprotegidos, que estamos con
templando com a nossa proposta de renda mínima.

O que é isso? É absurdo? Não. Por exemplo,
olho para o carioca típico, como eu, Deputado Eduar
do Paes, e me lembro do tempo em que era Prefeiti
nho na Barra da Tijuca. Fico imaginando um patrimô
nio daqueles, um condomínio daqueles da Barra, dos
emergentes. Os emergentes, que têm muito apego a
seu tesouro, quando têm problema no seu condomí
nio, não vacilam em pagar uma quota extra para corri
gir um problema que é de todos. E aí, não há dúvidas,
tenho certeza de que o Deputado José Carlos Aleluia
vai concordar comigo: quem mora na cobertura e tem
quatro vagas na garagem paga mais do que quem
mora no primeiro andar e só tem uma vaga. E nin
guém reclama.

O que estamos propondo, ~;.11 termos nacionais,
é exatamente a mesma coisa: um movimento simb6li-

co que diga que o grau de concentração dê riqueza
neste País está gerando violência, está obrigando es
ses condomínios privados a se transformarem em pe
nitenciárias, trancadas por dentro. É isso que quere
mos corrigir. Queremos dar o primeiro passo na subs
tituição dessas cercas armadas, com guarita, por cer
cas de fícus, baixas, de 1 metro. Lembro-me do Rio
de Janeiro, da minha juventude. Para isso, é neces
sário sinalizar que estamos, pelo menos, senão resol
vendo a violência patológica, resolvendo a violência
epidêmica, gerada pela distorção social.

Portanto, com esse imposto de solidariedade, o
PT não propõe nada que tenha a ver - pelo amor de
Deus! - com a posição radical do Deputado Milton Te
mer, que quer o socialismo amanhã. Não. O PT pro
põe algo que o sistema capitalista encontrou para re
cuperar, por exemplo, as economias capitalistas da
Europa do pós-guerra.

É simbólico que assim sinalizemos, principal
mente, Deputado Paulo Magalhães, no momento em
que até o Senador Antonio Carlos Magalhães entrou,
pelo menos no discurso, no combate à pobreza. É ne
cessário que marchemos para fatos concretos do
simbolismo.

Votar o imposto de solidariedade, nesses ter
mos, é apenas dividir, em termos proporcionais, aqui
lo que não vai tocar à classe média e que é recuperá
vel. Reparem bem, com relação a esse 1% que se .
apropria de 53% do patrimônio, ao longo desses qua
tro anos, o que vai pagar poderá ser recuperado, se
guramente, nas operações de aplicação no sistema fi
nanceiro.

Então, faço um apelo a todos aqui para conside
rarem o simbolismo. O imposto de solidariedade, que
é o que tira daqueles mínimos - é um grupo mínimo
da sociedade - que se apropriam de muito, é o sinal
maiorde que a reforma tributária não só querproteger
as empresas produtivas, mas quer principalmente im
plantaro momento de distribuição de renda, sem trau
mas na sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi
dente, em que pese a forte e poderosa argumentação
do Deputado Milton Temer, não vejo como possa aco
lher a proposta na forma em que está concebida.

Em primeiro lugar, não se trata de patrimônio
pessoal, como afirmou o nobre Deputado. A proposta,
assinada por nada menos do que (. ;tn Deputados do
seu partido, propõe que essa tributação incida sobre
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o patrimônio global das famílias. Sabemos que, pri
meiro, não há uma definição do ser família. Só para
lembrar, não me parece que os irmãos Diniz estejam
tão unidos assim que se possa somar o patrimônio
dos dois para se efetuar essa cobrança.

Em relação, também, à cobrança sobre as em
presas, não se fala em empresas, mas em grupos
econômicos, o que despersonalizaria a proposta,
uma vez que cada empresa tem personalidade jurídi
ca própria, e não se poderia somar essas empresas
para que esse imposto efetivamente viesse a ser co
brado.

Para atender e facilitar a tributação sobre fortu
nas maiores, já permitimos no texto que a lei que está
sendo votada no Congresso possa ser feita sob a for
ma comum, sem necessidade de maioria qualificada.
Acolhemos proposta do próprio PT para que o impos
to sobre grandes fortunas possa ser instituído por
meio de lei ordinária, o que, me parece, sinalizaria
melhor e proporcionaria uma discussão mais efetiva
dessa proposta no âmbito dos plenários da Câmara e
do Senado, quando isso vier a acontecer.

Por essas razões, Sr. Presidente, proponho que
a proposta, que é um destaque para inclusão, não
seja aprovada pela Comissão.

(Intervenção insudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Não, o destaque é para inclusão. O Relator
apresenta...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, como é que eu voto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Quem vota "sim", Deputado Hauly, concorda
com a modificação do texto, a favor do destaque. O
voto "não" mantém o texto do substitutivo. Repito:
"sim", a favor do destaque, para a modificação do
texto; "não", contra o destaque, pela manutenção do
texto do Relator.

Para encaminhar, pelo Bloco Parlamentar
PUPST/PSL, tem a palavra o Deputado Marcos Cin
tra. (Pausa.) O Deputado Marcos Cintra abre mão.

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Cam
pos para encaminhar pelo Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, votamos "sim" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Eduardo
Paes para encaminhar pelo PTB.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, S~ e Srs.. Deputados, Sr. Relator, venho,
desde o início desta Comissão Especial que trata da

reforma tributária, contestando um imposto que já
existe no texto constitucional: o imposto sobre gran
des fortunas. Inclusive tive oportunidade de distribuir
aqui um texto, um estudo, mostrando que o imposto
sobre grandes fortunas é um equívoco imenso no tex
to constitucional, tanto que lá está e não se aplicou
até hoje, pelas dificuldades que ele representa.

Esse estudo até mostrava as razões dessa difi
culdade e porquê, em muitos países, em que foi im
plementado o imposto sobre grandes fortunas, não se
conseguia colocá-lo em prática. Estamos falando aqui
de exemplos como França, Alemanha, enfim. .

• Esse imposto de solidariedade proposto pelo
Partido dos Trabalhadores parece conter uma série
de deficiências, não só pela simplicid::l.de do texto,
que não estabelece regras, não estabelece a forma
como ele será cobrado, corno se vai avaliar o que re
presenta uma família efetivamente, ou o que é uma
família, se os irmãos estão ou não incluídos. Enfim, há
uma série de deficiências.

A instituição desse imposto, Sr. Presidente, é
desaconselhada no mundo inteiro, porque desestimu
la o investimento, a poupança. Sabemos que os pro
blemas do Brasil na área social, as desigualdades so
ciais, têm suas origens nos problemas estruturais.
Fico aqui assustado com a possibilidade de o Gover
no ter um imposto desse nas mãos e essa arrecada
ção servir para pagar juros da dívida, que aumenta o
tempo todo. Então, isso tudo me assusta um pouco.
Acho que essas questões, os problemas sociais do
Brasil, só vamos resolver com reformas estruturais,
com mudanças na legislação infraconstitucional acer
ca de tributos já existentes no texto constitucional,
como, por exemplo, o Imposto de Renda, que podia
ser mais progressivo e mais justo.

Sabemos - e falo aqui até representando tam
bém o Deputado Walfrido Mares Guia - que o grande
problema do Brasil talvez esteja na educação, querdi
zer, na heterogeneidade da nossa educação, das di
ferenças da educação no nosso povo.

Como disse aqui o Deputado Milton Temer, tive
uma grande oportunidade na minha vida, que foi ter
ocupado o cargo de subprefeito, prefeitinho, da Barra
da Tijuca e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E não
tem nada mais encantador - sabem aqueles aqui que
já participaram de administração local- para um polí
tico do que viver a realidade local, porque saímos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Deputado Eduardo Paes, para conclusão.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Estou
concluindo, Sr. Presidente. Só queria poder argumen
tar, já que....
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - V. Ex! tem um minuto para argumentar,
Deputado Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, como V. Ex! tem se revelado um presidente
tão democrático nesta Comissão, peço para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Eu lhe dou mais dez segundos, Deputado
Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, só para concluir. Então, nada me encantou
mais do que ter sido Prefeitinho da Barra da Tijuca e
Jacarepaguá e ter tido a possibilidade, Deputado
Milton Temer, de ver o absurdo das desigualdades so
ciais neste País.

Há os condomínios da Barra da Tijuca, dos
emergentes que trabalharam, que se dedicaram e
que conquistaram aquele patrimônio, mas a grande
maioria da população daquela região também está
morando em condições pouco dignas. Por isso e por
essas razões, apesar de entender que esse é um tri
buto conceitualmente equivocado, que não adianta
para resolver o problema social, o PTB vai encami
nhar o voto favorável ao imposto de solidariedade, do
Partido dos Trabalhadores. Entendemos que as desi
gualdades sociais neste País são muito graves.

É uma sinalização que o PTB faz para que a so
lução desses problemas se dê o mais rápido possível.
Por isso, encaminho favoravelmente ao destaque do
Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Agradeço ao Deputado Eduardo Paes.

Lembro que o Deputado Eduardo Paes trouxe
para cá a experiência de alguém que passou por uma
administração que é maior do que grande parte dos
municípios brasileiros.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sete
centos mil habitantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Setecentos mil habitantes. Quero cumpri
mentá-lo por isso.

Tem a palavra o Deputado Hauly, pelo PSDB.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.

Presidente, Sr!! e Srs. Parlamentares, essa proposta,
lamentavelmente, nos reduzirá ao país menos desen
volvido do planeta. Se a situação social já é grave, se
a falta de investimento é notória e há um esforço bru
tal desta Comissão em fazer a reforma tributária, em
desonerar a produção para gerar emprego e renda,
imagine como o Governante brasileiro, assumindo a
Presidência da República, chamará grupos de inves
tidores nacionais e internacionais para investir no

Brasil. Vai dizer: "Venha para o Brasil investir o seu
capital e a sua tecnologia que lhe daremos 10% de tri
butação de solidariedade".

Nós, que pensamos neste País e lutamos há
anos pela estabilidade econômica, pelo crescimento
econômico, pela geração de emprego, pelo combate
ao desemprego, às injustiças sociais, à concentração
da renda, imaginamos que o Uruguai, o Paraguai e a
Argentina vão morrer de rir, dar gargalhadas, se colo
carmos no texto constitucional dispositivo de tal gravi
dade. O Brasil não merece isso. O Brasil merece cres
cer, ter seu destino consagrado. O Brasil não será
apenas uma nação espiritual no terceiro milênio, será
uma potência econômica. E não será essa proposta
de emenda constitucional que vai afugentar investi
mentos no Brasil?

Por favor, por favor! Só o fato de existir essa pro
posta já afugenta capitais do Brasil! As pessoas dei
xarão de investir! É preciso um pouco mais de cautela
no trato de questões do interesse do povo. Por isso
sou radicalmente contra essa proposta do PT, radical
mente contra!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Estava muito bom o acordo entre os Deputados
Milton Temer e Luiz Carlos Hauly, mas durou muito
pouco tempo.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Salomão,
pelo PDT.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, a argumentação do Deputado Luiz Carlos
Hauly, ainda que enfática, não corresponde. Acho que
há um pouco de terrorismo nas suas previsões catas
tróficas. O projeto aqui defendido pelo Deputado Mil
ton Temer tem problemas técnicos, mas é fundamen
tai a introdução dessa discussão para que possamos
efetivamente dispor de instrumentos para promover a
redistribuição da renda.

Desse modo, o PDT vai votar favoravelmente,
apesar de ter reparos técnicos à proposta apresenta
da.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri·
gotto) - Concedo a palavra ao Deputado Fetter Júnior
para encaminhar pelo PPB.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, se olharmos a Constituição brasileira e as
proposições que estão sendo encaminhadas, vamos
ver que o Brasil se tornará um país um tanto quanto
surrealista. Nós temos um imposto sobre grandes for
tunas há onze anos. Nunca foi cobrado, mas é manti
do. Segundo proposta do Relator, faz-se um aperfei
çoamento na questão da herança, que me parece
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adequado. Agora, um novo imposto incidiria sobre o
patrimônio.

O Brasil, visto por esta Constituição, seria opaís
onde ter patrimônio é crime. Ou se recolhe imposto
sobre a herança ou sobre as grandes fortunas, ou so
bre o solidariedade, porque eles são cumulativos, não
são excludentes.

Então, a soma disso tudo faz com que o Deputado
Hauly sinta-se indignado, e com razão. Parece que o
Brasil, de um momento para outro, resolveu virar o
mundo de cabeça para baixo.

Paralelamente a isso, temos uma Comissão
mista da Câmara e do Senado criando programa de
combate à pobreza, que envolve outra proposta de tri
butação variada. A soma de tudo isso me faz crer que
nós, efetivamente, vamos criar uma situação muito di
fícil para o País. São muitas as iniciativas que, soma
das, resultam num verdadeiro absurdo!

Por outro lado, temos problemas operacionais
seriíssimos nessa proposta. O que é patrimônio glo
bal de famOias e de empresas? Vamos pegar 10% do
patrimônio de uma empresa e, em quatro anos, va
mos fazer o quê? Patrimônio de empresa não é dinhe
iro, são prédios, máquinas. Então, vamos fazer uma
reforma patrimonial em cima de bens. Como calcular?
Pelo valor escriturai? Pelo valor físico? Pela atualiza
ção do valor econômico? É uma confusão do tama
nho de um bondeI

Sr. Presidente, segundo entendemos, a propos
ta é inexeqüível em termos práticos - refiro-me tanto
às famílias quanto às empresas - e redundante em
termos legislativos, porque temos o imposto sobre a
herança, sobre grandes fortunas, além de uma Co
missão estar propondo o combate à pobreza. Temos
aqui é uma mera declaração de intenções, porque a
Constituição brasileira não comporta a soma de tudo
isso.

Em função dessas considerações, o PPB acom
panha o Relator e vota "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Concedo a palavra ao Deputado Ricardo
Berzoini, pelo Partido dos Trabalhadores.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, evidentemente, no texto constitucional
faz-se previsão do instrumento. Toda a regulamenta
ção sobre a forma de incidência da cobrança, da tri
butação, estará presente em lei complementar. Quer
dizer, o objetivo aqui é buscar, a partir do debate que
se faz hoje no Brasil em relação ao combate à pobre
za e à fome, instrumentos concretos que viabilizem a
redução dessa injusta e brutal distribuição de renda
que temos no País.

Portanto, o PT vota pelo destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo PMDB, abriu mão o Deputado Alberto
Mourão.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino,
pelo PFL.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO 
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que va
mos acompanhar o nosso Relator, Deputado Mussa
Demes. Mas quero tecer alguns comentários. Enten
demos que solidariedade não se faz aumentando car
ga tributária. Recursos destinados à redução desse
alto grau de desigualdade social do País nós temos
no Governo, mas são mal aproveitados. Precisamos
aproveitar melhor os recursos e reduzir a carga tribu
tária, danosa à economia do nosso País. A nossa car
ga tributária é mais do que 50% superiorà dos nossos
parceiros que se encontram no mesmo nível de de
senvolvimento, sejam eles os países integrantes do
Mercosul, seja o México.

Sr. Presidente, precisamos que o País faça soli
dariedade, proporcionando educação e justiça igual
para todos.

Recentemente, foi elaborado pelo ilustre Deputado
Roberto Brant, aqui presente, integrante dos quadros
do nosso partido, um relatório com estudo completo
sobre como reduzir as desigualdades e a pobreza em
nosso País. Com certeza, o Deputado Roberto Brant,
em seu relatório, refuga essa idéia de imposto sobre
grandes fortunas, mesmo porque, como já disseram
vários presentes, ele não deu certo nos países que o
adotaram, por vários motivos, um dos quais a dificulda
de de avaliação do que seja grande fortuna.

Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos contra
o destaque e a favor da manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Em votação o Destaque nQ 75. Não sei se há
pedido de verificação.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

. O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi
dente, o PT não está interessado em atrasar o pro
cesso. Desde que fiquem consignados os encami
nhamentos dos partidos solidários ao PT, para nós é
satisfatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Em votação o Destaque n9 75.

Quem quiser manter o texto vota com ó Relator;
quem quiser alterá-lo e acrescentar, aprovando o
Destaque n1l 75, votam "sim".
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Os Srs. Deputados que quiserem aprovar o des
taque votem "sim"; os que quiserem manifestar-se
contra votem "não".

Os Srs. Parlamentares que quiserem manter o
texto do Relator permaneçam como estão; os que fo
rem contrários manifestem-se. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Quem levantar o braço ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Preste atenção, Deputado Milton Temer. Re
pito: quem votar "sim" vota pela modificação do texto;
quem levantar o braço vota "não" e, portanto, mantém
o texto do substitutivo. Vota com o Relator quem le
vantar o bra.ço.

Em votação. (Pausa.)

Mantido o texto do Relator, rejeitado o destaque.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi-
dente, os partidos que encaminharam a favor estarão
registrados em ata?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Sem dúvida. Todos.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - E
também estarão registrados na campanha de 2002
os candidatos à Presidência da República que tive
rem esta proposta para o Brasil.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - O nosso
combate à pobreza é explícito; o de vocês, enrustido,
Deputado Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Milton Temer, agradeço a V. Ex! a
colaboração que tem dado a esta Comissão e o cari
nho que sempre tem trocado com o Deputado Hauly,
que julgo muito positivo.

Apenas quero dizer a V. Ex!, Deputado Milton Te
mer, que sempre manifestou profundo respeito por to
dos os membros da Comissão e muito tem ajudado no
encaminhamento dos trabalhos, que sinto não termos
alcançado o consenso de que se falou numa reunião
passada. Mas manifestamos nossa solidariedade.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Mas o
consenso foi alcançado. O Partido dos Trabalhadores
continua unido, agindo democraticamente no debate
interno e na escolha de seus dirigentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - Não tenho dúvida disso. E V. Ex! tem contri
buído para isso, Deputado Milton Temer.

Em votação o Destaque nll 34, do Deputado
Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano
Rigotto) - E ainda temos o Destaque nº 59, do Deputado
Alberto Mourão.

Com a palavra o Deputado Eduardo Paes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre

sidente, solicito o adiamento da discussão e da vota
ção deste destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - O Sr. Deputado Eduardo Paes solicita o adia
mento da votação do Destaque nº 34.

Deputado Alberto Mourão, V. Exa. também
solicita o adiamento da votação do seu destaque?
(Pausa.) Nós temos dois destaques que se referem
ao mesmo assunto.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, esse assunto já foi bastante discutido
pela Comissão. Se há dificuldade em encaminharmos
para votar o destaque imediatamente, sugiro que
V. Ex! suspenda a reunião por 5 minutos para chegar
mos a um entendimento. Mas não podemos adiar a
votação.

O SR. DEPUTADO ROMEL ANIZIO - Sr. Presi
dente, por se tratar de matéria polêmica - não se en
tusiasmem os que são a favor do destaque, porque
ele é polêmico -, seria bom que estivessem presen
tes todos os membros da Comissão para debater a
matéria.

Eu gostaria que V. Ex!, deferindo a solicitação do
Deputado Eduardo Paes, adiasse a discussão e
votação do destaque. Ao mesmo tempo, apelo ao
Deputado Alberto Mourão que também retire o seu
destaque porque se trata, de fato, de matéria polêmica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Nobre Deputado, cabe aos autores dos des
taques retirá-los ou não. O Deputado Eduardo Paes
solicitou a retirada. O Deputado Alberto Mourão é au
tor do Destaque nº 59.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, é lógico que a minha proposta de suspen
são da reunião por 5 minutos está vinculada à manu
tenção ou não dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, Srs. Deputados Antonio Palocci, Alberto
Mourão e Eduardo Paes, proponho que formemos um
grupo para discutir, se for o caso, possíveis alterações
no texto desta matéria.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, votamos ou não votamos?

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Eu
acho que não deveríamos votar.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Esta Presidência suspende a reunião por 5
minutos para que cheguemos ao entendimento pelo
adiamento ou não.

A reunião está suspensa por 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Vamos reiniciar os trabalhos.
Pergunto ao Deputado Alberto Mourão se man

tém a votação do Destaque nQ 59.
O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO - Va

mos deixar a votação do destaque para o final.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Os Deputados Alberto Mourão e Eduardo
Paes solicitam o adiamento da votação.

Vou colocar em votação o Destaque nll 7, do
Deputado Marcos Cintra, que é igual ao Destaque
nll 100, do Deputado Luiz Salomão.

Os dois autores solicitam também o adiamento
da votação do Destaque nQ 7 e do Destaque nll 100.

Está adiada a votação.
O Destaque nll 20, do Deputado Eduardo

Campos, tem o mesmo sentido do Destaque nº 65,
do Deputado Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigotto)
- Concedo a palavra ao Deputado Paudemey Avelino.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO
Sr. Presidente, nós não temos esses destaques no
papel que nos foi distribuído com os destaques acor
dados para votar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - V. Ex! está recebendo agora a nova planilha,
Deputado Pauderney.

Com a palavra o Deputado Eduardo Paes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre

sidente, a partir desse destaque, nós já passaremos
ao requerimento de preferência aprovado hoje, visto
que já terminamos o de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o nobre Deputado Ricardo
Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Sr.
Presidente, em função do andamento dos trabalhos e
por não considerar esse destaque prioritário, a ban
cada do PT o retira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Rigot
to) - O Deputado Ricardo Berzoini retira o destaque.

Com a palavra o Deputado Eduardo Campos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.

Presidente, em virtude da votação, ontem, de um des
taque sobre esta matéria, nós acompanhamos a ban-

cada do PT e retiramos o Destaque nº 20, de nossa
autoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Peço a atenção dos Srs. Deputados. O que
está sendo proposto não é o adiamento da votação,
trata-se da retirada dos dois destaques. Os Deputados
Eduardo Campos e Ricardo Berzoini retiram os Des
taques n!!!20 e 65. Os dois destaques foram retirados.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, esclareço que o Destaque nll 7 foi apenas
adiado, não foi retirado.

j •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano RI-
gotto) - Sim, V. Ex! pediu o adiamento. Agora foram
retirados os Destaques n2! 20 e 65.

O Destaque nll 137, da bancada do PDT, seria o
próximo. O Deputado Luiz Salomão, Vice-Líder do
PDT, respondendo pela Liderança, está solicitando o
adiamento da votação.

Está aceita a solicitação de adiamento.
Próximo destaque: Destaque nll 220, do Deputado

Sampaio Dória, que determina a inclusão, onde cou
ber, do inciso IV do art. 146, da PEC nº 47, apensada.

Vamos primeiro votar a admissibilidade.
Os Srs. Deputados que forem a favor da admis

sibilidade permaneçam como estão; os que forem
contrários manifestem-se. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Pela or

dem, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pois não.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Cedo a

palavra do Deputado Antonio Kandir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Com a palavra o Deputado Antonio Kandir,
para encaminhar este Destaque nº 220.

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, gostaria de
chamar a atenção do Plenário para esta questão, so
bretudo daqueles que estão realmente preocupados
com uma reforma tributária que acabe com a concor
rência desleal entre pessoas que sonegam e pessoas
que não sonegam impostos.

Falamos inúmeras vezes que precisamos criar
condições para que a administração tributária seja
mais eficaz. E para que isso aconteça é muito impor
tante a cooperação entre os diversos órgãos da admi
nistração pública. O que este destaque diz é basica
mente que '1ei complementar irá dispor sobre a inte
gração dos cadastros de contribuintes e da estrutura
de fiscalização tributária federal, estadual e municipal".



59712 Sábado 4 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Quero chamar a atenção, sobretudo, daqueles
que estão preocupados com uma boa administração,
que é da maior importância, é uma condição prelimi
nar que haja compartilhamento de informação sobre
os contribuintes entre as diversas gestões.

Então, o destaque é no sentido de permitir que a
lei complementar possa dispor s9bre a integração
dos cadastros de contribuintes e da estrutura de fis
calização tributária federal, estadual e municipal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly, V. Exe, como au
tor da PEC n2 47, de 1995, tem direito ao uso da pala
vra, se assim o desejar.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Sr.
Presidente, venho perseguindo a questão da integra
ção de cadastros há muitos anos. Na PEC n9 48, de
1991, que acabou virando a Emenda Constitucional
n2 3, havia esse dispositivo, lutei muito por ele. E em
1995, com a nova legislatura, reapresentei a proposi
ção.

O Deputado Antonio Kandir e o PSDB honra
ram-me muito com o destaque para pôr no texto cons
titucional essa possibilidade. A moderna técnica de
fiscalização hoje precisa da integração. Os processos
eletrônicos de fiscalização à distância, por amostra
gem, por parâmetro necessitam da integração dos
cadastros de contribuintes.

Recentemente aprovamos neste Congresso lei
determinando a integração dos números de registros
das pessoas. Nada mais justo do que uma integração
também dos cadastros de contribuintes para facilitar a
vida do contribuinte e do setor público, e para dar sa
tisfação à população brasileira.

Por isso, nosso encaminhamento, além de es
tarmos honrados, é favorável à inclusão desse dispo
sitivo no texto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Relator, Deputado Mussa
Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - A propos
ta representa um avanço em relação ao combate à so
negação, porque permitirá uma troca de informações
maior e mais efetiva entre as diferentes esferas de g0
verno. É também uma simplificação da situação do
contribuinte, uma vez que as certidões negativas po
derão ser fornecidas pii" meio de um documentosó.

Por isso, Sr. Presidente, manifesto-me favoravel
mente ao destaque apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Marcos Cintra.

O SR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - Sr.
Presidente, qualquer medida que aprimore os meca-

nismos de fiscalização deve ser bem recebida por
esta Comissão.

No entanto, tenho uma preocupação com o uso
dessas listas ou desses cadastros, em razão de uma
experiência catastrófica, quase trágica, com o Cadin,
criado com a melhor das intenções para cadastrar
eventuais contribuintes em situação irregular com o
Fisco, mas que acabou, na sua implementação, ge
rando dificuldades operacionais quase que insuperá
veis para as empresas incluídas nesse cadastro.

Acredito, Sr. Presidente, que não há hoje nada
que impeça a formulação de convênios entre municí
pios e estados para a troca dessas informações, mas
uma instituição como essa, que obrigatoriamente cria
esse cadastro, poderá ser, salvo um detalhamento
muito mais explícito desse instituto, um risco muito
grande e - quem sabe? - até um prejuízo muito gran
de para o setor produtivo.

Por essa razão, por cautela e por prudência,
voto contrariamente ao proposto no destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Para encaminhar, pelo Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, concedo a palavra ao Deputado Eduar
do Campos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, uma das questões mais sérias na admi
nistração tributária hoje nos estados e nos municípios
éa questão dos cadastros, que são por vezes defasa-

o dos. Existe inclusive em curso no País, coordenado
pelo Ministério da Fazenda, um esforço que se incor
pora a um programa que procura integrar os cadas
tros no âmbito dos Governos dos Estados e da Recei
ta Federal. Essa emenda vem aprimorar, simplificar a
relação do contribuinte com as diversas esferas do
Poder Público.

Tinha dúvida sobre se seria necessário estar no
texto constitucional. Mas como a proposta tem como
objetivo combater a sonegação no País, vamos votar
favoravelmente ao destaque dos Deputados Antonio
Kandir e Sampaio Dória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Luiz Salomão,
para encaminhar pelo PDT.

OSR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, essaemenda é de utilidade e oportunidade tão
óbvias que não precisa de justificação. O PDT vota a
favor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pelo PTB, concedo a palavra ao Deputado
Eduardo Paes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO PAES - Sr. Pre
sidente, Sr!! e Srs. Deputados, eu e o Deputado Mar-



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59713

cos Cintra tivemos o tempo todo nesta Comissão uma
preocupação quanto à defesa das garantias do contri
buinte. Vou fazer uma argumentação diversa da do
Deputado Marcos Cintra, mas buscando os mesmos
objetivos.

Hoje, por atos normativos emedidas administra
tivas, essa integração pode acontecer. E por isso é
que temos absurdos como o Cadin. Lembro que o
caput do art. 146, inciso IV, diz que lei complementar
vai dispor sobre a integração dos cadastros de contri
buintes e da estrutura de fiscalização tributária
federal, estadual e municipal. Então, justamente incluin
do isso no texto constitucional, por lei complementar é
que se vai poder, aí sim, estabelecer critérios, regras
para que essa integração possa ser feita, e não por
ato administrativo, como é feito hoje e que gera essas
distorções.

Então, pelas mesmas razões do Deputado Mar
cos Cintra, mas apenas discordando da argumenta
ção dele, o PTB vota favoravelmente ao destaque
apresentado, pela sua importância e utilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pelo PPB, concedo a palavra ao Deputado
Fetter Júnior.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, o PPB fica meio atrapalhado com essa pro
posta. Parece-nos um assunto absolutamente infra
constitucional, ou seja, estabelecer na Constituição
Federal a integração de cadastro de contribuinte, pa
rece uma coisa absolutamente desnecessária, irrele
vante, que polui a Constituição Federal, porque nAo
há nenhum impedimento a que essa integração ocor
ra nos dias de hoje. Isso é um ato tipicamente admi
nistrativo. Concordo quando o Deputado Marcos Cin
tra diz que o Cadin, como é hoje, é um problema mui
tas vezes maior do que uma solução. Não temos nada
contra a idéia de que possa haver integração. Acha
mos que ela é boa, desde que devidamente organiza
da. E não vemos nenhuma necessidade disso consti
tuir matéria constitucional.

O PPB vai deixar sua bancada livre. Não é uma
questão programática, não é uma questão essencial.
Votarei contra, por uma questão pessoal, porque
acho uma absoluta desnecessidade. Mas o partido
não tem posição firmada. Não acha necessário que
seja constitucional. Acha apenas que isso polui a
Constituição, mas deixará seus membros livres para
votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Só esclareço, Deputado Fetter Júnior, que
quem votar "sim" concorda com a modificação do tex
to. 'Quem votar "não" mantém o texto do substitutivo.

Ou seja, vota com o texto, mantendo o texto ao SUDS

titutivo.
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Berzoini,

pelo PT.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.

Presidente, ontem aprovamos com o voto do PT duas
questões: uma contra o Relator e outra com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Ricardo Berzoini, um momento, por
favor. Solicito mais uma vez aos membros da Comis
são que não estabeleçam conversas paralelas, para
ouvirmos o encaminhamento dos líderes.

Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

Como dizia, ontem aprovamos a supressão do § 61! do
art. 145 e a manutenção do texto da proposta do Rela
tor sobre a questão da flexibilização do sigilo bancário
em condições determinadas por lei complementar.
Para sermos coerentes, esse dispositivo proposto
pelo Deputado Kandir completa as garantias do con
tribuinte. Muitas vezes, a pretexto de dar garantias ao
contribuinte, damos garantias ao sonegador.

Portanto, acreditamos que a aprovação desse
destaque reflete simplesmente a coerência com que
votamos ontem e aprovamos os dois casos, num de
les suprimindo um ponto em que entendemos que o
Relator havia se equivocado na formulação e no outro
mantendo um ponto em que o Relator, com certeza,
dava garantias ao Fisco e ao contribuinte honesto de
que não haverá uma sonegação protegida com o sigi
lo bancário equivocado. Nesse caso, a integração dos
cadastros, com certeza, é um instrumento importante
para garantir a informação para que possa haver uma
correta administração tributária.

• O PT vota "sim" à inclusão desse ponto no rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Pelo PSDB, concedo a palavra ao Deputado
Sampaio Dória.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Pelo PMDB, concedo a palavra ao Deputado
Alberto Mourão.

O SR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO
Encaminharei o voto e justificarei essa questão. Aca
bamos votando quebra do sigilo bancário, algumas
coisas mais e se queremos avançar em justiça tribu
tária no País temos de fazer com que todos paguem
para que consigamos fazer uma redução dos impos
tos.

Quando alguns cidadãos se furtam a pagar im
postos em decorrência não só dos benefícios da lei,
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mas também pelo fato puro e simples de não querer
pagar - faz-se um lançamento tributário e o sujeito
não paga -, saem de um Estado e se estabelecem
em outro, exercendo uma cidadania a que não têm
direito, porque deixam de pagar os seus tributos, a
sociedade é que arca com o ônus.

No Estado de São Paulo vi exemplos disso.
Empresas criaram impacto ambiental, não corrigiram
o dano ambiental que provocaram, não pagaram
ICMS, foram estabelecer-se em outro Estado e estão
trabalhando lá. Nos Estados Unidos, quem deve à
municipalidade não pode exercer sua função se for
requerer ao Estado ou ao Governo Federal o exercí
cio de alguma atividade. Temos de fazer realmente a
integração.

Acho que se não houver o comando constitucio
nal, fica-se fazendo o que é o CADIN hoje, uma zorra.
Se houver um comando constitucional definindo que
lei complementar irá estabelecer a forma da integra
ção, vai-se obrigar a que se faça uma legislação que
proteja o contribuinte dos abusos do Estado, mas que
também proteja o contribuinte do abuso de contribuin
tes que não querem pagar seus tributos neste País. É
fundamental que tenhamos uma legislação definindo
a interligação dos cadastros tributários no País, para
haver uma norma geral.

e PMDB encaminha o voto favorável ao desta
que.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Com a palavra o Deputado Pauderney Aveli
no, do PFL.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Sr. Presidente, acreditamos nas boas intenções do
autor do destaque. Não estamos aqui discutindo o
mérito da questão, que acharmos justo. Precisamos
realmente disciplinar a administração tributária, mas
entendemos, como bem disse o nobre colega Fetter
Júnior, que não precisamos incluir a matéria no texto
'Constitucional. Temos que tentar dar maior clareza e
limpar ao máximo o texto constitucional, colocando ali
questões relevantes e princípios. Entendemos que a
questão poderá ser regulada por lei complementar,
sem o mandamento constitucional.

Portanto, somos contra a inclusão no texto,
mantendo-o como está.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) ~ Vamos colocar em votação.

Existe alguma solicitação de verificação?
(Pausa.)

Se não existe, vamos fazer votação 'simbólica.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA' - Peço

verificação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - e Deputado Sampaio Dória solicita verifica
ção.

Vamos proceder à votação nominal. Quem apro
var o destaque vota "sim". Quem for contra odestaque
vota "não". e destaque acrescenta ao texto.

Deputado Eliseu Resende.
OSR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Jorge Khoury.
. O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Moreira Ferreira.
O SR. DEPUTADO MOREIRA FERREIRA 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Mussa Demes.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Paulo Magalhães.
OSR. DEPUTADO PAULO MAGALHÃES- "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Roberto Brant.
OSR. DEPUTADO ROBERTO BRANT- "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.)
PMDB.
Deputado Alberto Mourão.
OSR. DEPUTADO ALBERTO MOURÃO-"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Antônio do Valle.
O SR. DEPUTADO ANTONIO DO VALLE 

"Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Armando Monteiro.
O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO 

"Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Germano Rigotto. "Sim"
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.)
Deputado Paulo Lima. (Pausa.)'
PSDB.
Deputado Antonio Kandir.
OSR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR - "Sim".
O~SR. PRESIDENTE (Deputado Germa~D Ri-

gotto) - Deputado José Militão. r
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o SR. DEPUTADO JOSÉ MllITÃO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputada Lúcia Vânia.
A SRA. DEPUTADA LÚCIA VÂNIA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Marcio Fortes. (Pausa.)
Deputado Nilo Coelho. (Pausa.)
Deputado Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Deputado Sampaio Dória.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Pelo PT.
Deputado Aloizio Mercadante. (Pausa.)
Deputado Antonio Palocci.
O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI 

"Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri

gotto) - Deputado Milton Temer. (Pausa.)
Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Pelo PPB.
Deputado Fetter Júnior.
O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)
Deputado Romel Anizio. (Pausa.)
Pelo PTB.
Deputado Félix Mendonça.
OSR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA- "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Walfrido Mares Guia.
O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA

-"Sim".
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA - Sr.

Presidente, "não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - O Deputado Félix Mendonça votou "não".
Pelo PDT.
Deputado Celso Jacob.
O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano R

gotto) - Deputado Luiz Salomão.
O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano R,

gotto) - Pelo Bloco Parlamentar PSBIPCdoB.

Deputado Eduardo Campos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO 'CAMPOS 

"Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSL.
Deputado Marcos Cintra.
OSR. DEPUTADO MARCOS CINTRA - "Não". '
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Vamos fazer a segunda chamada.
PFL.
Deputado Ronaldo Caiado. (Pausa.)
Uma vaga.
Deputado Betinho Rosado. (Pausa.)
Deputado Cleuber Carneiro. (Pausa.)
Deputado Deusdeth Pantoja.
O SR. DEPUTADO DEUSDETH PANTOJA 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Pelo PMDB, três vagas.
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.)
Deputado Paulo Lima. (Pausa.)
Deputado Barbosa Neto. (Pausa.)
Deputado Edinho Bez. (Pausa.)
Deputado Gastão Vieira. (Pausa.)
Deputado José Chaves. (Pausa.)
Deputado Philemon Rodrigues.
O SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-

gotto) - Deputado Waldemir Moka. (Pausa.)
Pelo PSDB, três vagas.
Deputado Alberto Goldman. (Pausa.)
Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)
Deputado Antonio Cambraia. (Pausa.)
Deputado Basílio Villani. (Pausa.)
Deputado Inaldo Leitão. (Pausa.)
Deputado Manoel Salviano. (Pausa.)
Deputado Silvio Torres.
OSR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presi

dente, respeitosamente, divi~o da posição de meu
partido e voto "não". Creio que estou colaborando
com o Governo, que pediu que não constitucionali
zássemos matéria de lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Pelo PT, em segunda chamada.

Deputado Aloizio Mercadante. (Pausa.)
Deputado Milton Temer. (Pausa.)
Deputado Avenzoar Arruda. (Pausa.)

. Deputado'Henrique Fontana. (Pausa.)
Deputado João Fass,arella. (Pausa.)
Deputado Virgílio Guimarães.
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o SR. DEPUTADO VIRGíliO GUIMARÃES 
"Sim".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri-
gotto) - Pelo PPB.

Deputado João Pizzolatti. (Pausa.)
Deputado Romel Anizio. (Pausa.)
Deputado Eliseu Moura. (Pausa.)
Deputado Enivaldo Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Gerson Peres. (Pausa.)
Encerrada a votação, procederemos à apuração

do resultado.
Votaram "sim" 19 Srs. Deputados; votaram "não"

11 Srs. Deputados.
O destaque foi aprovado.

• O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVEllNO 
Sr. Presidente, V. Ex! pretende suspender a votação
dos destaques quando tiver início a Ordem do Dia no
plenário da Câmara?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Pauderney Avelino, há somente
mais dois destaques a serem votados, após o que
concluiremos os trabalhos. Além disso, a Ordem do
Dia ainda não começou.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Sr. Presidente, na realidade, a Ordem do Dia acabou
de começar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado Pauderney Avelino, ainda não re
cebemos o sinal dando conta do início da Ordem do
Dia.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO 
Pois não, Sr. Presidente. De qualquer forma, sugiro
que V. Ex! dê celeridade à votação dos dois desta
ques enquanto o sinal não acende, pois a Ordem do
Dia já se iniciou.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS AlElUIA
Sr. Presidente, desejo falar sobre a questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS AlElUIA
Sr. Presidente, estamos votando uma reforma da
Constituição. Ontem levantei uma questão de ordem
a esse respeito. Para o bom andamento dos trabalhos
desta Comissão, entendi que não deveria manter a
questão de ordem, que, evidentemente, anularia a vo
tação, como já ocorreu nesta Casa.

Estamos votando uma emenda constitucional. E
V. Ex!, Sr. Presidente, está conduzindo os trabalhos
com muita lucidez e tranqüilidade. Não há como iniciar
mos a votação dos destaques tendo sido iniciada a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Deputado José Carlos Aleluia, esta Presidên
cia concluiu a votação do destaque anterior e inter
romperá a reunião. Antes, porém, desejo fazer uma
comunicação. Avançamos muito naquilo que havía
mos acordado e estamos procurando produzir com
grande entendimento.

Antes de encerrar a reunião, citarei apenas al
guns requerimentos.

Requerimento do Deputado Moreira Ferreira,
que pede a retirada do Destaque nll 15.

Requerimento do Deputado Mareio Fortes pela
retirada dos Destaques n!!! 10,17,18,26,44 e 225.

Requerimento do Deputado Antonio Kandir pela
retirada dos Destaques n!!! 209, 174, 147, 148, 195,
203,213,152,187, 1n, 211 e 155.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Está
correndo do Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Requerimento do Deputado Sampaio Dória
sobre a retirada do Destaque n1l 268.

Requerimento do Deputado Sampaio Dória pela
retirada do Destaque nll 264.

Requerimento do Deputado Sampaio Dória pela
retirada do Destaque n1l 274.

Requerimento do Deputado Alberto Mourão
pela retirada dos Destaques n!1! 58, 60, 61, 78, 79, 80,
81, 82, 86, 88, 89, 90, 109 e 135.

E requerimento do Deputado Armando Monteiro
pela retirada do Destaque nll 113.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, é possível que essa lista seja encaminha
da aos nossos gabinetes hoje à tarde?

O SR. DEPUTADO ANTONIO PAlOCCI - Sr.
Presidente, V.Exa. tem condições de informar ao Ple
nário da Comissão quantos destaques foram retira
dos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Somente neste momento foram retirados 37
destaques.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PAlOCCI- E on
tem foram retirados vinte e quatro destaques.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Exatamente, ontem foram retirados 24 desta
ques. Ocorreu a prejudicialidade ou a retirada de 24
destaques somente com as quatro votações de on
tem.

O SR. DEPUTADO EDUARDO CAMPOS - Sr.
Presidente, quantos destaques ficaram prejudica
dos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Em instante direi a V. Ex! quantos destaques
ficaram prejudicados.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI - Sr.
Presidente, quando será nossa próxima reunião?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) -Informo aos Srs. Deputados que encaminha
remos aos seus gabinetes a relação dos destaques
que ficaram prejudicados pelas votações ocorridas 
são dezenas. Por isso falamos ontem que a aprova
ção de quatro destaques representava a deliberação
de 24 destaques. Hoje foram retirados 37 destaques.
Com os destaques apreciados hoje ocorreu a prejudi
cialidade de uma série de destaques.

Peço a atenção dos Srs. Deputados para o se
guinte: os assuntos tratados ontem determinaram a
retirada dos Destaques n!!! 1,64, 68, 71, 74 e 76; o
Destaque nll 83 foi rejeitado; os Destaques n!!! 91, 92 e
140 foram aprovados; os Destaques n!!! 169, 170, 192,
214, 236, 242, 265, 266 e 267 ficaram prejudicados; o
Destaque nll 269 foi aprovado; os Destaques n!!! 302,
303,312,320 e 321 ficaram prejudicados. Esses da
dos são relativos à votação de ontem. Faremos che
gar aos gabinetes dos Srs. Deputados planilha con
tendo dados referentes à votação de hoje, isto é, qua
is destaques foram retirados, aprovados ou prejudica
dos.

Agradeço muito a contribuição de todas as Lide
ranças. Temos divergências, mas, com relação ao nú
cleo da proposta, creio que podemos chegar a um
grande entendimento. Além disso, considero que o
andamento dos trabalhos demonstra que, com o com
panheirismo que sempre tivemos aqui e com vontade,
chegaremos a bom termo com relação à reforma tri
butária.

O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre
Sidente, quando será a próxima reunião?

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto} .... Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - Sr. Pre
sidenté, ao que V. Ex! informou, desejo acre$centar
que, de acordo com o levantamento preliminarque fiz,

já eliminamos, entre ontem e hoje, mais de 20% dos
destaques à proposta de reforma tributária. Foram
mais de setenta os dispositivos aprovados, prejudica
dos ou retirados. Ou seja, nesta primeira semana re
solvemos no mfnimo 20% dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - E, com certeza, chegaremos a um entendi
mento positivo com relação ao conjunto de destaques
a serem apreciados.

Tem a palavra o Deputado Sampaio Dória.
O SR. DEPUTADO SAMPAIO DÓRIA - Sr. Pre

sidente, para quando está prevista a próxima reunião
de votação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Germano Ri
gotto) - Está prevista para terça-feira, às 14h.

Antes de encerrar a presente reunião convoco
os Srs. Deputados para reunião a realizar-se na próxi
ma terça-feira, às 14h.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a analisar o Projeto de Lei Com
plementar n5! 10, de 1999, do Poder Executivo, que
"dispõe sobre o Regime de Previdência Comple
mentar e dá outras providências". (PI. 10/99 - regi
me de Previdência Complementar).

Ata Da 141 reunião Ordinária, realizada em 23
de junho de 1999.

Aos vinte e três dias do mês de junho de mil no
vecentos e noventa e nove, às quatorze horas e cin
qüenta e cinco minutos, no Plenário nS! 13 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu_se ordinariamen
te a Comissão Especial destinada a analisar o Projeto
de Lei Complementar nll 10, de 1999, do Poder
Executivo, que "Dispõe sobre o Regime de Previdên
cia Complementar e dá outras providências". Compa
receram os Deputados Alceu Col/ares, Arlindo China
glia, Eduardo Jorge, Freire Júnior, Manoel Castro,
Nelson Marchezan, Ricardo Berzoini, Synval Guazzelli
e Wellington Dias, titulares; Costa Ferreira, e Renildo
Leal, suplentes; Não compareceram os Deputados
Affonso Camargo, Átila Lira, Basílio Villani, Caio Riela,
Emerson Kapaz, Eurico Miranda, Herculano Anghi
netti, Hugo Biehl, Jaime Fernandes, Joel de Holanda,
José Chaves, José Priante, Uno Rossi, Luciano Bivar,
Medeiros, Nelson Proença, Raimundo Colombo, Ri
cardo Maranhão, Rita Camata e Rodrigo Maia. O Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata:
Tendo em vista a distribuição antecipada de cópias da
Ata da 13A Reunião a todos os membros presentes, foi
dispensada a sua leitura. Em discussão, não houve
orado'res. Em votação, foi aprovada a Ata da 13ª Reu-
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nião. Ordem do Dia: Audiência Pública com a presen
ça dos seguintes convidados: Dr. Marcos Eduardo
Freitas Rodrigues, Presid~nte da Federação Nacio
nal dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias 
FENAFIS e o Dr. Antônio Rodrigues Neto, Presidente
da Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições
Previdenciárias - ANFIP. Após as exposições dos
convidados, debateram a matéria os Deputados
Wellington Dias, Renildo Leal, Manoel Castro, Synval
Guazzelli, Arlindo Chinaglia, Freire Júnior e Alceu
Collares. Os Senhores Deputados Freire Júnior e
Arlindo Chinaglia assumiram a Presidência e a Rela
toria Adjunta, respectivamente, às dezesseis horas.
O Senhor Presidente deu continuidade aos trabalhos
e, logo após ouvirem o último orador inscrito, encer
rou a reunião às dezesseis horas e cinqüenta e cinco
minutos. A presente reunião foi gravada e as notas ta
quigráficas, depois de traduzidas e decodificadas, fa
rão parte integrante da presente Ata. E, para constar,
eu, Francisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei
a presente Ata que depois de lida e aprovada será as
sinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão
Especial destinada a analisar o Projeto de Lei Com
plementar n1l10, de 1999, do Poder Executivo, que
dispõe sobre regime de previdência complementar. _

Distribuídas as cópias, em discussão a ata.
Não havendo quem queira discuti-Ia, em vota

ção a ata.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata da 13ª Reunião.
Ordem do Dia.
Audiência pública com o Sr. Marcos Eduardo

Freitas Rodrigues, Presidente da Federação Nacional
dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias 
FENAFISp, e o Sr. Antônio Rodrigues Neto, Presiden
te da Associação Nacional dos Fiscais de Contribui
ções Previdenciárias, ANFIP.

Convido os expositores a tomarem assento à
mesa, um à esquerda, o outro à direita.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço que adotaremos os seguintes critérios: os exposi
tores disporão de 20 minutos para suas exposições,
não podendo ser aparteados. Terminadas as exposi
ções, iniciaremos os debates. Os Deputados interes
sados em interpelar os expositores terão de inscre
ver-se previamente. Os Deputados inscritos para in
terpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente so
bre o assunto da exposição, pelo prazo de três minu-

tos, tendo o expositor igual tempo para resposta, fa
cultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, ve
dado ao expositor interpelar qualquer dos presentes.

Com a palavra o Dr. Marcos Eduardo Freitas Ro
drigues, Presidente da Federação Nacional dos Fis
cais de Contribuições Previdenciárias, FENAFISP,
pelo prazo máximo de 20 minutos.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Re
lator, S~ e Srs. Deputados, demais presentes, boa tar
de. É uma satisfação podermos estar hoje aqui, para
tentarmos colaborar com os trabalhos desta Comis
são, que, com certeza, são árduos, pois o projeto é
bastante amplo, extenso.

A situação complica-se um pouco mais com a
existência de dois outros projetos sendo tratados iso
ladamente em outras Comissões Especiais, a despei
to de termos conhecimento do esforço desenvolvido
por esta Comissão para que esses projetos sejam
apreciados de maneira uniforme, a fim de que possa
mos obter melhor resultado nos trabalhos da Câmara.

A Federação sente-se agradecida pelo convite
para que possamos falar algo, mais especificamente
sobre a fiscalização das entidades de previdência pri
vada, trabalho que nos compete desde a edição do
Decreto nº 1.317, em 1994, no Governo Itamar Fran
co.

Todos conhecemos as potencialidades do setor
da previdência complementar. Na exposição de moti
vos do PLP nll 10, o Governo apresenta claramente
os números de que a Secretaria de Previdência Com
plementar dispõe sobre o que representam os fundos
de investimento.

Hoje, temos cerca de 10% do PIB, 88 bilhões 
para não errarmos os números -, em 352 entidades
fechadas de previdência privada em funcionamento
no Brasil. Em termos de comparação, até para anali
sar a potencialidade a que me referi ainda há pouco,
na Holanda, o percentual chega a 120%; na Suíça,
chega a 100% do PIB; nos Estados Unidos, 78%; no
Japão, 40%, citando os que estão incluídos na expo
sição de motivos do projeto em tela.

Apesar de imaginarmos que o interesse desta
Comissão, ao convocar entidades representativas
dos fiscais de contribuições previdenciárias, seja tra
tar mais especificamente da questão da fiscalização
em si, vamos permitir-nos, com a aquiescência dos
senhores, tratar pontualmente de alguns outros as
pectos contidos no projeto, de forma a trazer algumas
sugestões a esta Comissão. Já passamos à Secreta
ria da Comissão algumas sugestões por escrito, para
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facilitar um pouco o trabalho da Relatoria e a análise
dos senhores.

Diversos aspectos do projetos nos parecem
bem-vindos. Ele traz alguns atrativos interessantes
para o público potencial, que inovam a legislação em
vigor, especialmente a Lei n2 6.435 de 1977.

Entendemos que um dos institutos bastante in
teressante é a questão da portabilidade, no sentido
do participante, apesar de não levar o dinheiro físico,
poder transferir o fundo para a entidade a qual ele ve
nha vincular-se posteriormente.

Temos preocupação relativa à carência, já que
no projeto consta apenas que será regulamentada
posteriormente. É necessário evitar a situação de de
missão às vésperas de se completar o prazo para fa
zer jus ao instituto da portabilidade, levando-se em
conta a alta rotatividade de mão-de-obra no Brasil
hoje. Parece-nos que, na legislação que regulamenta
rá esses projetos, seria interessante verificar clara
mente e com rigor a questão da carência, para evitar
locupletação financeira (vamos dizer assim) dos fun
dos, com a demissão dos participantes às Vf3speras
de eles completarem o período de carência.

Outro instituto que nos parece interessante é o
benefício proporcional diferido, o chamado vesting,
que também traz outro atrativo aos participantes.

Abrindo um parênteses, é interessante verificar
mos que esses aspectos são de atração, porque ain
da existe, falando português coloquial, com a permis
são dos senhores, um pé muito atrás do mercado po
tencial em utilizar os fundos de previdência, em fun
ção do histórico que temos no Brasil de desvio de re
cursos, como o episódio dos Montepios, já do conhe
cimento desta Comissão e motivo de Comissão
Parlamentarde Inquérito tanto naCâmara dos Deputados
quanto no Senado Federal. Parece-nos que o Deputado
foi Presidente da CPI da Câmara. Algumas sugestões
apresentadas permanecem bem-vindas ainda hoje
na regulamentação da previdência complementar,
mas vamos tratar de alguns tópicos mais adiante a
respeito disso.

A possibilidade de termos patrocinadores, que
nos projetos são chamados de instituidoras, organi
zações de classe, também nos parece um aspecto
bem-vindo, ainda que devamos ter certa preocupa
ção com a regulamentação, para evitarmos a possibi
lidade do crescimento das arapucas, que oferecem
mundos e fundos, mas na realidade lesam o partici
pante. Vinculada a uma regulamentação rigorosa
para seu funcionamento, é bem-vinda a nova figura
do instituidor do plano de previdência complementar.

Podemos aplicar esse mesmo raciocínio para os
institutos de previdência que possam vir a ser criados
nos Municípios. Temos preocupação especial com as
previdências municipais, na medida em que elas têm
servido, no dia-a-dia, apenas para evitar a contribui
ção para previdência, para o INSS, e para manter o
recebimento do Fundo de Participação dos Municípios.
Acreditamos que dever haver fiscalização rigorosa
desses planos, a fim de evitar que eles sirvam apenas
como sombra para que a Prefeitura receba seu fundo
de participação e posteriormente, quando tiver de
honrar os compromissos com sua clientela, com os
participantes a ela vinculados, essa conta acabe sen
do repassada para a União.

Outro aspecto bem-vindo é a possibilidade dos
fundos multipatrocinados, que não existiam até então.
Isso pode permitir o crescimento do mercado e as
empresas menores, que, num primeiro momento, não
teriam incentivo ou disposição para promover seu
próprio fundo de pensão, teriam essa possibilidade
ao se congregarem a outras entidades.

Um aspecto que nos chama atenção é a ques
tão da gestão. Vou permitir-me ler duas manifesta
ções bem interessantes da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmara, a que me reportei anteriormen
te. Na oportunidade, se não estamos enganados, o
Relator era o Deputado Freire Júnior, atual Vi
ce-Presidente da Comissão, segundo alerta-me o Sr.
Relator. Na página 191 , S. Ex! observa o seguinte, en
tre aspas: "Seria positivo ampliar a participação dos
empregados nas decisões de investimentos dos fun
dos de pensão, o que contribuiria para evitar desvios
e os investimentos de interesse das patrocinadoras e
do Governo, preservando o sistema de interferências
indevidas".

Isso para nós é fundamental. Deveria haver cri
térios bem definidos para a participação dos partici
pantes, sem querermos ser redundantes, já que esse
termo está no projeto. Ninguém melhor do que o parti
cipante para evitar a possibilidade de desvio dos re
cursos, como tem ocorrido com certa freqüência na
realidade do Brasil.

Outro aspecto abordado pelo Relator, especifi
camente em relação aos fundos das estatais, é o con
selho de administração composto de forma paritária,
entre participantes indicados pela patrocinadora. O
conselho fiscal deve ser composto por no mínimo dois
terços dos empregados eleitos.

Entendemos que a Comissão deveria avançar
um pouco nesse aspecto em relação à redação origi
naldo projeto, para prever participação mais equili
brada, permitindo que a administração do fundo não
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seja apenas de interesse do patrocinador e que ve
nha efetivamente atender aos interesses da comuni
dade atendida pelo fundo.

Outro aspecto que poderia ser inserido no art.
39, que se encontra no material que trouxemos, é a
inclusão de algum dispositivo que permita regulamen
tação posterior das taxas de administração das enti
dades abertas de previdência complementar.

O mercado hoje tem praticado taxas, segundo
informa a imprensa especializada, extremamente ele
vadas. Certamente não seria o caso de se cobrar
19%, 20% ou mais, como vemos hoje. É possível co
brar percentual muito inferior a esses, o que tornaria
mais atrativo ainda o plano privado aberto para o par
ticipante.

Vamos chegar à questão do órgão regulador e
fiscalizador. Muito se tem discutido a respeito da pos
sibilidade de que esse órgão venha a ter superpode
res - expressão que já temos ouvido por aí. No entan
to, trata-se, como já dissemos, de mercado freqüente
mente balançado por situações inesperadas de des
vios e conluios. Houve duas CPls, uma na Câmara,
outra no Senado, somente para que desvios de recur
sos ou denúncias de irregularidades fossem verifica
dos. Isso certamente não ocorre à toa. É necessário
que haja normatização bem firme, rígida e fiscaliza
ção também condizente. Especificamente nas entida
des fechadas de previdência privada - à frente, vou
deter-me um pouco no assunto - até 1994, não havia
fiscalização sistemática em sua forma de funcionamen
to. Obviamente isso propicia toda a espécie de desvio
administrativo ou de má condução dos negócios do
próprio fundo. Esse é outro aspecto que considera
mos extremamente relevante para a Comissão. Prin
cipalmente no que se refere à previdência comple
mentar fechada, é de todo relevante que possa haver
no projeto emenda aditiva aos artigos 12 e 33 no sen
tido de vincular órgão fiscalizador, normatizador,
regulador ao próprio Ministério da Previdência da
Social. É necessário que isso esteja expresso para
evitar que posteriormente fique no âmbito apenas do
Ministério da Fazenda. Temos de lembrar que esta
mos tratando de previdência.

Outro aspecto interessante sobre o qual a Comis
são deve debruçar-se é o regime disciplinar para admi
nistradores dos fundos. O projeto prevê apenas aplica
ção de multas, ao contrário do PL n2 933199, encami
nhado pelo Executivo à Câmara no mês passado, que
prevê diversas alterações no Código Penal a respeito
dos crimes praticados contra a Previdência Social.

Parece-nos que isso poderia ser aplicado subsi
diariamente, também, contra a previdência comple-

mentar, bastando para isso a inclusão de artigo que
preveja que a lei estabelecerá os crimes contra a pre
vidência complementar para regulamentação posteri
or - não no texto do PLP n2 10, mas remissão à regu
lamentação posterior.

Outra questão que tem sido apresentada, finali
zando essa análise pontual, é a vedação aos fundos
de pensão de promoverem empréstimos a seus parti
cipantes. Fizemos levantamento na página do Minis
tério da Previdência na Internet e constatamos que
os investimentos dos fundos de previdência privada
na rubrica de empréstimos pessoais aos participan
tes chegam, segundo dados de dezembro de 1988, a
1,85% do total de investimentos dos fundos - isso
consta no relatório, no quadro cujo tftulo é "Investi
mentos das EFPP", na modalidade Empréstimos aos
Participantes.

Retomando, 1.85%, quantia ínfima e, mais ain
da, há histórico de baixíssima inadimplência em rela
ção a esses empréstimos. Diversos administradores
de fundo ouvidos pela Comissão têm repetido que é
bom negócio para o fundo de pensão, para entidade
fechada a realização desse tipo de investimento.

Gostaríamos de tratar, depois de abordar rapi
damente esuperficialmente esses pontos, mais espe
cificamente a questão da fiscalização, com atenção
especial ao que se refere à fiscalização dos fundos de
previdência privada, os que estão sob a responsabili
dade dos fiscais de contribuições previdenciárias, a
quem temos a honra de representar.

Como disse inicialmente, não havia quadro efe
tivo no âmbito do Ministério da Previdência, na Secre
taria de Previdência Complementar, com a incumbên
cia oficial de proceder a esse tipo de fiscalização. Isso
obviamente gerava dificuldade de retorno e de contro
le, que está na última folha desse lote que passamos
para a Comissão.

O quadro demonstra claramente que, apesar de
o crescimento das EFPP, das entidades fechadas de
previdência privada ter sido substancial nesse perío
do - nos últimos sete anos, aumentamos de 235 para
352 entidades fechadas de previdência -, a quantida
de de fiscais tem oscilado muito pouco. Para se ter
uma idéia, para os que não tem o quadrinho demons
trativo em mãos, em 1991, havia um inspetor na Se
cretaria de Previdência Complementar para cobrir o
quadro de 235 entidades; em 1992, 4 inspetores; em
1993, 8 inspetores; em 1994, com o advento do
Decreto n9 1.317, que delegou aos fiscais de contribui
ções previdenciárias essa incumbência funcional, en
tramos com um grupo de 25. Isso oscilou para 15, 26,
19, 14, e parece-nos que, agora, com a possibilidade
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de regulamentação da previdência complementar, há
projeto no âmbito do INSS de treinamento mais am
plo, para que um grupo maior de colegas tenha espe
cialização e preparação para poder incumbir-se des
sas funções.

O quadro também demonstra que tivemos evo
lução no quantitativo das entidades fechadas de pre
vidência fiscalizadas. Em 1991 , foram 8; em 1992, 14;
em 1993, 33 fiscalizações; a partir do ingresso dos fis
cais de contribuições previdenciárias, passamos, em
1994, para 78 fiscalizações; em 1995, também com'
78; em 1996, 62; em 1997, 151; e, em 1998, devido a
projeto da Secretaria de Previdência Complementar
de cobrir os maiores fundos de pensão, esse quanti
tativo diminuiu para 2f! fiscalizações, mais 12 visitas,
abrangendo até a Previ e a Sistel, as maiores entida
des de previdencia privada.

Na exposição de motivos do Decreto nº 1.317,
que está em vigor até hoje - o Ministro da Previdência
era Dr. Sérgio Cutolo -, os fiscais da Previdência já ti
nham passado por período de teste, desenvolvendo,
ainda que extra-oficialmente, esse tipo de fiscaliza
ção.

Na recomendação ao Presidente Itamar Franco,
foi· extremamente elogiado o desempenho da carrei
ra, até pela então Secretária Adjunta de Previdência
Complementar, Dra. Cláudia Costin, que, uma sema
na antes de sair o decreto, concedeu audiência à nos
sa federação e disse que o projeto tinha sido muito
satisfatório, no âmbito da Secretaria de Previdência
Complementar, porque finalmente havia contingente
técnico gabaritado e capacitado para promover fisca
lização que, de maneira sistemática e orgânica, não
vinha sendo procedida até entãã.

Entendemos que a Comissão deva dar também
atenção especial à questão do órgão regulador e fis
calizador, para que não se perca o trabalho que tem
sido desenvolvido e para que exista efetivamente o
reconhecimento da necessidade de que haja corpo
funcional com funções específicas, até pela própria
profissionalização da gestão e de controle da Secre
taria de Previdência Complementar. O quadro tam
bém está aqui à disposição; os que não o receberam
e porventura o quiserem, poderemos distribuir poste
riormente.

Basicamente, era esse o pronunciamento que
tínhamos a proferir. Ficamos à disposição dos Srs.
Parlamentares, do Sr. Relator e do Sr. Presidente
para quaisquer comentários adicionais que se façam
necessários.

A Federação torna a agradecer o convite para
noSSa participação, esperando, com este material -

além do que o Sr. Relator julgar necessário, que tam
bém poderá ser trazido oportunamente -, que possa
mos contribuir para que esta Comissão se desincum
ba a contento do árduo trabalho, que é a regulamen
tação da previdência complementar no Brasil, hoje.

Trata-se de mercado potencial extremamente
importante e certamente é necessário que se eleve o
valor da poupança nacional, até para que possamos
fazer projetos de longo prazo no País. Estamos sem
pre administrando o hoje, mas nunca se pensa e, às
vezes, não se tem condições de pensar no amanhã.

A previdência complementar tem a característi
ca de fazer projeções de prazos mais longos, possibi
litando o desenvolvimento de projetos de magnitude
para reduzir, em médio e longo prazos, um pouco o
drama do desemprego no Brasil de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Agradecemos ao Dr. Marcos Eduardo Frei
tas Rodrigues pela exposição.

Concedo a palavra ao Dr. Antônio Rodrigues
Neto, Presidente da Associação Nacional dos Fiscais
de Contribuições Previdenciárias - Anfip, também
pelo tempo máximo de vinte minutos.

O SR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, colega Marcos, Srs. Deputados,
gostaria de inicialmente agradecer o convite à Anfip
para participar desta audiência pública e ressaltar a
importância deste debate para a sociedade e para to
dos envolvidos nessa temática. Quero deixar aqui al
gumas opiniões e o pensamento que a entidade tem
em relação ao tema.

Recentemente, fizemos convenção nacional em
que nos posicionamos no sentido de abrir uma dis
cussão na nossa categoria a respeito da previdência
complementar.

Todos os senhores sabem, principalmente os
Deputados que acompanharam a reforma da previ
dência, como a Anfip se posicionou durante os deba
tes e a tramitação de toda a proposta da reforma da
previdência. Já é um tema, para nós, bastante rele
vante, em decorrência da questão social, da capaci
dade que a previdência tem de gerar a distribuição de
renda neste País.

E nós, como fiscais de previdência, que temos o
papel de representar o Estado na ação fiscal, de fazer
com que a sonegação e a fraude sejam cada vez me
nores neste.País, sentimo-nos comprometidos, do
ponto de vista social, econômico e, principalmente,
funcional.

. Neste momento, go~taria de dizer que o projeto
de regulamentação da previdência complementar, o
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PLP nº 10, tem um aspecto muito importante para
nós. Primeiro, porque trata de matéria bastante com
plexa que, por não ser do conhecimento geral da soci
edade e das pessoas envolvidas, gostaríamos de ter
até mais tempo para discuti-Ia. Uma das questões
com que ficamos preocupados é quando se agrega
uma série de complexidades ao tema, não permitindo
que as pessoas interessadas e diretamente relacio
nadas com a questão tenham conhecimento.

A configuração que se faz da previdência no
Brasil, hoje - e a questão da previdência complemen
tar surgiu disso -, nasce do desenho, dos chamados
três pilares constituídos pela previdência do setor pú
blico, o INSS; pela previdência complementar priva
da, as chamadas entidades fechadas, e as entidades
abertas de prevIdência privada.

O colega Marcos já disse muito bem que temos
relação direta com as entidades privadas fechadas.
Por quê? Porque há vinculação natural disso com o
próprio Ministério da Previdência eAssistência Social.

Do ponto de vista do INSS, é importante ressal
tar que a previdência complementar vai, na verdade,
como o próprio termo diz, complementar o benefício
básico do INSS e da previdência pública, e tem que
respeitar e ter clareza do que significa o principal. O
que significa a previdência pública, do INSS, no Brasil,
que envolve cerca de 18 milhões de pessoas, em tor
no de 32 milhões de vínculos de trabalhadores e mo
vimenta três milhões de empresas? Esse potencial
poderia ser até maior, se levarmos em conta que o ín
dice de informalidade chega a quase 50%. Essa pre
vidência, que mobiliza recursos da ordem de 47 mi
lhões, tem um papel fundamental na sociedade brasi
leira, neste momento.

Recentemente, a Anfip, por intermédio do cole
ga Álvaro, publicou livro que trata exatamente da im
portância do papel social, da face social da previdên
cia públíca rio Brasil. E nós, que pensávamos que a
Previdência Social neste país só era fonte de distribui
ção de renda no Nordeste, nos nossos Estados, como
o Estado do Deputado Wellington Dias, de quem sou
conterrâneo, ficamos felizes quarido vemos... Até vou
fazer um trocadilho. Lá em Feliz, no Rio Grande do
Sul, que é a cidade de melhor qualidade de vida do
Brasil, o que se paga com o benefício da previdência
é maior do que o Fundo de Participação dos Municípi
os. Queria ressaltar esse aspecto. Se estamos falan
do de previdência, temos de partir daí.

A segunda questão é que a previdência comple
mentar fechada, da qual também estamos tratando
no PLP, tem potencial enorme. Qual a preocupação
que aAnfip está tendo com relação a isso? Éapreocupa-

ção de, realmente, ser instrumento de poupança de
longo prazo, de investimento social. Se se movimen
tam 6 milhões de pessoas e ativos da ordem de 11%
do PIB, envolvendo quase 90 bilhões de dólares, isso
não pode ficar solto, tem de ter regulamentação e pre
sença efetiva do Estado, no sentido de que os ativos
possam realmente retomar aos participantes, mas,
ao mesmo tempo, tem de haver função social. E, aí,
ressaltamos a importância da regulamentação e da
fiscalização pelo Poder Público.

Os países que têm o menor índice de corrupção,
de desvios, são exatamente os que mais investem em
auditoria e fiscalização. A Dinamarca e outros países
têm como princípio básico fundamental exatamente
investir em auditoria. A auditoria faz o aspecto preven
tivo. No Brasil, costumamos sempre correr atrás do
prejuízo, ou seja, depois que os escândalos já estão
sedimentados, depois que as pessoas já não têm
mais bens, depois que as coisas estão quase sem
rumo e à deriva, é que se procede à CPI, a um pro
cesso de denúncia, que normalmente não resultam
em nada consistente.

Gostaríamos de enfocar inicialmente a questão
da fiscalização, da presença reguladora do Estado
para que os fundos de previdência fechada possam,
efetivamente, cumprir seu papel. E, aí, começamos a
ficar preocupados quando vemos alguns institutos,
elementos e aspectos apresentados. Por exemplo, a
portabilidade. É considerado avanço do ponto de vista
do novo cenário em que se coloca as relações de em
prego no Brasil: a terceirização, a informalidade
crescendo, a autonomia aumentando, o desemprego
tecnológico... O recrudescimento do desemprego evi
dentemente fará com que os trabalhadores cada vez
mais migrem de uma empresa para outra ou então fi
quem fora do mercado.

Preocupa-nos, na portabilidade, não o conceito
ou a introdução do elemento em si, mas que IJ partici
pante, o interessado, tenha condições de influenciar,
de fiscalizar, de acompanhar, para que não aconteça
aquelas tragédias nacionais que tivemos no passado,
de trabalhadores que contribuíram religiosamente por
trinta anos para determinadas empresas, mas, na
hora de receber seu benefício, seu rendimento da
aposentadoria, não tinham absolutamente nada e
nem a quem recorrer.

Essa questão precisa ser melhor exposta. Daí,
defendemos a idéia de que a regulamentação seja fei
ta com regras claras, bem definidas, para que nós e
os participantes possamos com toda clareza, com
toda segurança, com toda tranqüilidade, acompanhar
e exercer seu papel de cidadão.
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No que se refere à democratização do capital,
pois os fundos têm esse papel, penso que é importan
te discutir um pouco para que a Comissão preveja o
investimento em determinadas áreas. Por que não se
investir também em habitação, em infra-estrutura,
neste País? Essas áreas podem gerar renda, empre
gos e melhores condições de vida para nosso povo.
Investe-se muito em shoppings, no mercado finan
ceiro, em ações, que é de extremo risco. Hoje mesmo
os jornais publicaram que alguns fundos que investi
ram no Banco Marka perderam cerca de 120 milhões
de reais, ou seja, isso é extremamente preocupante.
Daí porque a Anfip defende um instrumento para que
o investimento desses fundos também tenha retorno
social, na habitação, na infra-estrutura, em algumas
obras. Depois, isso poderá ser feito de forma que ga
ranta essa possibilidade.

Não sei se está no PLP n2 9 ou no 10, mas a pró
pria Constituição criou uma série de dificuldades, nas
quais a reforma da previdência não chegou a mexer.
Precisamos discutir isso porque um dos aspectos é
exatamente o passivo previdenciário que existiu em
função da ida do pessoal ex-celetista para o regime
único dos servidores. Mais uma vez levantamos a
questão de que não houve fiscalização, não houve
participação, o Governo não entrou com sua co
ta-parte. O Governo não capitalizou as contribuições
que eram do Fundo de Garantia, não criou seu próprio
plano de seguridade social, e hoje o déficit é debitado
apenas e simplesmente aos servidores públicos. Pre
cisamos analisar isso com mais cuidado e carinho.

Na reforma da previdência, a Anfip defendeu que
o servidor público tivesse, para se aposentar, no míni
mo 10 anos no cargo. A reforma da previdência esta
beleceu 5 anos. Entendemos que 10 anos no cargo se
ria urna forma de se garantir o compromisso do servi
dor com o serviço público e evitar que o trabalhador de
iniciativa privada, com um salário menor, fosse concur
sado para o serviço público e se aposentasse com va
lor maior. Todas essas questões estão interligadas. .

Relacionado a isso, queríamos chamar a aten
ção para a criação dos chamados institutos municipa
is, os fundos municipais de previdência. A Constitui
ção concedeu a possibilidade das Prefeituras criarem
regimes próprios de previdência. Isso foi um instru
mento muito mal conduzido, abrindo uma porta muito
grande para que as Prefeituras Municipais fugissem
do .INSS e do regime geral. Aí, armou-se a tal bom
há-relógio de efeito, que hoje estamos vendo estou
rar. À época, como fiscais da previdência, ficamos
corno que impossibilitados de entrar. Até o regime ge
rai, fiscalizávamos as Prefeituras, levantávamos os

débitos e havia um mínimo cê:mtrole..Oepois do regi
me geral, exatamente por falta da ,regulamentação do
Estado, as Prefeituras Municipais ficaram de fora do
regime geral e passaram a constituir fundos sem ne
nhum tipo de cálculo atuarial, sem nenhuma progra
mação, do ponto de vista do retorno que esses fundos
iriam dar, e não tinham, na verdade, nenhum tipo de
respol1sabilidade no que se refere à matéria previ
denciária. Result~do: temos experiências extrema
mente negativas do ponto de vista desses institutos
municipais. :

Gostaríamos ~e chamar a atenção, entrando
especificamente na questão do PLP nº 10, que a
Anfip está preocupada com a estrutura administrativa.
Como vamos trabalhar isso? Defende-se a existência
de um único órgão regulador e o PLP não é muito cla
ro. Há um pouco de dúvida se vai haver um único ór
gão regulador e fiscalizador das entidades. A Anfip
defende que haja dois órgãos reguladores e fiscaliza
dores. Um para a previdência fechada e outro para a
previdência aberta. Por que isso? Porque a previdên
cia fechada tem papel de natureza previdenciária
mesmo, uma característica específica de previdência.
As entidades de previdência privada abertas são uma
poupança mais individual, com adesão voluntária do
próprio trabalhador, do próprio segurado.

Em torno de 60% da composição da previdên
cia complementar fechada, as chamadas entida
des fechadas, são do setor público. Tem de haver
participação e regulação efetiva do Estado nesse
aspecto.

Neste sentido, é importante ressaltarmos que a
fiscalização das entidades de previdência fechada
por órgão regulador e fiscalizador vinculado ao Minis
tério da Previdência e Assistência Social deve ser fei
ta por carreiras exclusivas de Estado. É importante
dar ao fiscal, nesse caso e nos demais, papel real
mente de fé pública, com competências e atribuições
definidas em lei, para que não fique vulnerável a de
terminados tipos de cerceamento que poderão existir.
Esse aspecto é fundament~l.

Outra questão que defendemos é que a fiscali
zação tenha o controle do processo como um todo,
isto é, que o fiscal possa levantaraação fiscal, autuar,
notificar, julgar e decidir. O processo não pode... Se o
fiscal simplesmente fiscaliza, audita, levanta uma si
tuação de irregularidade e remete isso para outra ins
tância, pode não haver continuidade. Com isso, corre
mos o risco de ficar com os processos paralisados,
com morosidade no andamento. Às vezes, chega-se
a tal situação que o fundo vai liqüidado e o processo

.não consegue andar.
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Outro aspecto importante...
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, permita-me apenas pedir ao expositor que
repita essa questão com relação aos fiscais. Em que
fases é necessário que haja seqüência?

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES NETO - Na fase
do levantamento da ação fiscal, do julgamento e na
aplicação das penalidades, para garantir o processo
da ampla defesa e do contraditório, mas que seja den
tro do próprio órgão.

Outra questão importante de se relacionar aqui
é exatamente o rito processual. Hoje, a própria Secre
taria de Previdência Complementar tem alguma difi
culdade. No INSS, temos fases, ritos processuais, ou
seja, a fase inicial, de defesa, depois, recursos... É im
portante que o órgão regulador e fiscalizador tenha
isso com clareza, que se instrumentalize dessa for
ma. É quanto a isso que estou chamando a atenção, e
acho que o colega Marcos contemplou, mas é impor
tante que a lei garanta essas condições, porque é a
fiscalização pelo Estado que vai permitir que o segu
rado, o trabalhador, o participante, tenha a garantia, a
segurança de que sua aposentadoria, sua poupança
para sobreviver será mantida.

Outro aspecto importante é que haja o gerencia
mento da coordenação e da fiscalização. Precisamos
de aperfeiçoamento, planejamento e direcionamento
da ação fiscal. Precisamos de melhorar e aumentar o
contingente de ação fiscal; precisamos de treinamen
to. Para que V. Ex!! tenham uma idéia, a Anfip tem até
patrocinado treinamentos, cursos de mercado de ca
pitais, de investimentos, para os próprios fiscais. Não
houve preocupação do Estado com relação a isso.•
Tem-se de instrumentalizar, de qualificar, de preparar
o agente público para que possa dar conta das res
ponsabilidades numa fiscalização desse tipo. É muito
importante que se chame a atenção, aqui, para esse
aspecto da fiscalização.

Gostaríamos de ressaltar outro aspecto relativo
à obrigação do resseguro prevista no projeto. Fica
mos um tanto quanto preocupados com a questão do
resseguro, porque isso poderá encarecer mais o pia
no, sacrificando as entidades e os próprios partici
pantes. Então, defendemos que reservas técnicas,
matemáticas, financeiras ou a criação de um fundo de
solvência serão capazes de dar respostas para possí
veis riscos que a entidade venha a sofrer.

Acrescentamos também a questão específica
dos servidores públicos no sentido de que seja garanti
do o mesmo elenco de benefícios do regime geral. A
própria Lei n!2 9.717 já garante isso. Então, no caso dos
fundos de servidores públicos, é importante que fi-

quem claros na questão da aposentadoria os auxílios
decorrentes de infortúnios, como acidentes do traba
lho e de invalidez. Como fica a situação do servidor
nesse aspecto? É importante que isso seja bem claro.

Gostaríamos de apontar também a possibilidade
de que a lei garanta a participação da sociedade na
questão da gestão desses fundos. Na reforma da previ
dência, a Anfip defendeu a gestão quadripartite, com
poder deliberativo. Infelizmente, não conseguimos isso,
mas é importante que a sociedade participe do controle.
Ora, se a sociedade indiretamente também contribui, já
que há isenção tributária, então, ela deve dar sua con
trapartida em relação ao que deve voltar a ela. Então, é
fundamental que a sociedade também tenha o direito
de saber que o recurso que viria pela saúde, educação
e outros foi investido no fundo e é capaz de voltar garan
tindo a aposentadoria e a vida dos trabalhadores.

Relativamente à representatividade, é importan
te abordar a questão da paridade. Estabeleceu-se a
paridade de um para um. Então, se há essa paridade
na questão dos aportes dos recursos, por que não no
comando, uma vez que ele é paritário? Mas a decisão
cabe sempre ao patrocinador. Então, por que não há
essa eqüidade de modo geral, em todos os aspectos?
Até porque, se todos estão contribuindo no mesmo pa
tamar, é fundamental que se garanta essa questão.

Voltando à questão da vinculação, é muito impor
tante ressaltar um aspecto. Estamos preocupados com a
vinculação com o Ministério da Previdência, porque o
próprio projeto de lei decorrente da CPI dos Fundos de
Pensão, à época, já previa que a Secretaria de Previdên
cia Complementar, que fiscalizaria os fundos de previ
dência privadas fechadas, seria vinculada ao Ministério
da Previdência. E, agora, recentemente, saiu a Medida
Provisória nQ 1.799, que exatamente estabelece e clarifi
ca as competências dos Ministérios. Está lá: o Ministério
da Previdência Social e Previdência Complementar.

Então, Srs. Deputados, senhores participantes,
é importante que discutamos isso aqui com muita cla
reza. A Anfip está e continuará aberta. Nossa idéia
era até organizar grande seminário para verificar ex
periências internacionais, como se faz no Chile, na
Argentina e em outros países, para que tomássemos
decisão em relação a essa matéria, que envolve mi
lhões de brasileiros, sem açodamento, tranqüilamen
te, respeitando-se realmente o direito dos que partici
pam desses fundos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao Dr. Antônio Rodrigues Neto a
exposição que acaba de fazer-nos.
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Antes de prosseguir, proponho uma reflexão ao
expositor - que não precisa responder-me agora -,
quando ele sugere que esses fundos fechados apli
quem em habitação popular. Eu mesmo tenho esfor
çando-me para que apliquem em crédito educativo.
Verifiquei aqui que não aplicam em produção de gê
neros alimentícios, escolas, no setor agrário, na pe
quena e microempresa, no crédito cooperativo, nem
na construção de hospitais.

E a razão talvez seja porque esses fundos te
nham que retornar seus compromissos. Claro que
qualquer aplicação dessas tem alto risco. Talvez fosse
boâ a idéia de um dia criar um tipo de título público
destinado a isso, que pudesse ser avalizado pelo Po
der Público. I:ntão, esses fundos poderiam destinar
parte desses recursos para atividades consideradas
prioritárias, mas é evidente que o Poder Público seria
avalista. Deixo isso para reflexão, como estudioso
desta matéria.

Desde logo, passo a palavra ao Sr. Relator, nQ
-bre colega Manoel Castro.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Obri-'
gado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos Parla
mentares presentes, a todos os expositores desta tar
de de hoje e a todos que aqui se encontram.

Peço, Sr. Presidente, para não considerar nos
três minutos breve observação de que compartilho
também com a mesma preocupação de V. Ex! e tive o'
mesmo sentimento quando o Dr. Antônio Rodrigues
Neto levantou a questão da aplicação dos recursos.
Eu, à época da CPI dos Fundos de Pensão, fui muito
cáustico em relação a críticas quanto à possibilidade,
principalmente, do setor não só dos fundos fechados,
mas também da previdência aberta assumirem até o
controle acionário direta ou indiretamente de determi
nados tipos de segmentos empresariais. Lembro-me
- para que não fique muito geral- de que um deles re
presentava participação em área de muito risco, que
era o da mineração, incluindo a privatização de em
presa, que, depois disso, foi renegociada com a parti
cipação de fundos de pensão, e que eu conhecia
bem, que era a Caraíba Metais, na Bahia.

Creio na idéia de ter um título público, porque
também a defendemos; eu defendi isso abertamente
ao lado de V. Ex! na questão do crédito educativo.
Apenas essas considerações.

Com relação aos dois expositores, fiquei sur
preso com o representante da Fenafisp, Dr. Marcos
Eduardo Freitas Rodrigues, porque não se deteve na
questão, apesar de falar que o órgão regulador e fis
calizador tivesse citação específica. Uma das ques
tões mais controvertidas aqui tem sido a de ser um

único órgão normativo e fiscalizador, quer dizer, regu
lador e fiscalizador, ou mais de um.

a Dr. Antônio Rodrigues Neto vai mais em fren
te. Ele defende não um, mas dois órgãos reguladores
e dois órgãos fiscalizadores, mantendo a divisão hoje
existente entre a Susep e a Previdência Complemen
tar tanto em relação à regulamentação quanto à fisca
lização. Entretanto, quando ele trata da fiscalização 
e o Deputado Freire Júnior também percebeu isso e
fez pergunta específica - dá a sensação de que não
apenas o levantamento, o julgamento, mas o cumpri
mento da ação eram questões fundamentais. E quero
ouvir, o lado da fiscalização. Para a maioria dos expo
sitores que aqui estiveram, principalmente defenden
do as entidades ligadas ao setor operacional, a gran
de queixa de ser um órgão único era de que temiam 
vou usar a palavra mais amena para não usar termo

, inadequado - a ação da própria fiscalização, em que
muitas oportunidades exacerbam dessa função. Evi
dentemente, vai haver sempre posição em relação a
isso também de questionamento da própria postura, e
os próprios fatos e antecedentes de todo o setor de
monstram a necessidade de fiscalização.

Entretanto, como essa questão ainda não está
definida, mas em discussão... E diria até que a infor
mação oficiosa - não sei se é verdade ou não - de
que a discussão no encaminhamento por parte do Mi
nistério da Previdência do projeto do órgão fiscaliza
dor esbarrou pela definição de que iria manter-se de
qualquer forma no Ministério da Fazenda ou no Minis
tério da Previdência o comando desse organismo,
questionava-se em alguns setores governamentais a
presença de um organismo dessa natureza no Minis
tério da Previdência, isso não foi decidido.

Portanto, eu gostaria de ouvir especificamente o
Dr. Marcos Eduardo sobre isso. Esse é um ponto que
não vou entrar em mais detalhes aqui, mas que mere
ce ainda uma discussão.

Peço colaboração específica dos dois represen
tantes das entidades de fiscalização para um segun
do aspecto, muito debatido aqui, mas que surpreen
dentemente, para mim, não foi referido por eles, que é
o problema da revogação da Lei nº 6.435. A Assesso
ria da Comissão Especial fez levantamento a pedido
e nós fizemos esse mesmo pedido a todas as entida
des que aqui participaram - e, quando elas pedem
que não seja revogado, que sejam indicados os pon
tos da Lei nº 6.435 que ficarão desassistidos se a le
gislação for feita da forma sugerida ou encaminhada
pelo Ministério da Previdência nos PLP n2! 6, 8, 9 e, em
especial, no 10. Então, já temos aqui esse documento
e depois o remeteremos aos senhores para discutir-
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mos os aspectos da Lei n12 6.435. Nessa relação, a
maior parte dos pontos que ficam em aberto tem aver
com o problema da regulamentação e da fiscalização.

Estou avançando nos três minutos, Sr. Presi
dente, mas não queria deixar de registrar mais dois
aspectos especiais. O primeiro deles é de que... Um
outro ponto podemos ter divergência, mas, no essen
cial, todos os pontos ficaram mais ou menos previsí
veis, porque conhecemos a atuação da área de fisca
lização nesse setor das duas entidades, e também
entendemos muito mais do que isso, já que a parte le
gislativa, o próprio Governo e a fiscalização são par
ceiros nas principais' questões ou nas questões fun
damentais. Evidentemente, podemos ter opiniões di
vergentes em alguns detalhes, e alguns deles até sur
preendentes. Por exemplo, há referência explícita do
Dr. Antônio Rodrigues com relação ao resseguro,
mas de alguma forma ele defende o fundo de solvên
cia. E esse é outro ponto que tem sido objeto de muita
discussão. Todo mundo é a favor da portabilidade,
mas todos estão de acordo que não basta ter a porta
bilidade, mas há o problema da sua regulamentação,
da sua forma.

Mas, no caso do resseguro e do fundo de sol
vência, tem havido, sim, divergências, e para mim,
particularmente, surpreendeu-me a posição mais
uma vez do Dr. Antônio Rodrigues quando critica o
resseguro, mas defende o fundo de solvência, que tal
vez merecesse também observação complementar
do prezado expositor em relação ao tema.

O resto é algum detalhe. Surpreendi-me, por
exemplo, pelo Governo ter feito tanto esforço na área
de treinamento e que os senhores, pelas entidades
de classe, ainda tenham que ajudar nessa área. Va
mos cobrar aí posição parlamentar e, do Governo,
maior atenção no treinamento da área de fiscaliza
ção, que considero fundamental, mesmo porque, não
só as modificações na legislação, mas o avanço da in
formática e a-complexidade da política de investimen
to requerem que o fiscal seja permanentemente atua
lizado, treinado e habilitado para exercer sua função
básica, que é a de fiscalização.

Eram essas as considerações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Sr. Relator. Desde logo a palavra
ao primeiro expositor, para manter a ordem, Dr. Mar
cos Eduardo Freitas Rodrigues, que disporá de três
minutos.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Vou começar pelo final, a respeito
dos esforços do Governo na área da fiscalização.

Lamentavelmente, a realidade é diferente do
que V. Ex! imagina ser o ideal. Só para sairmos um
pouco do discurso e irmos para a prática, nós, hoje,
fiscais de previdência, na nossa atuação no âmbito da
previdência social pública, temos desembolso de re
cursos próprios até para nossos equipamentos de in
formática. Então, se quisermos fiscalizar uma empre
sa - obrigatoriamente precisamos desse equipamen
to, até pelo própria qualidade e agilidade do trabalho
-, temos adquirir esse equipamento do próprio salá
rio. O Dr. Neto até já se reportou que a própria Anfip
promove alguns treinamentos, exatamente em função
da deficiência da oferta oficial de treinamento e capa
citação.

A respeito do que me foi especificamente inda
gado inicialmente, de que não teria aprofundado a
análise do órgão regulador e fiscalizador, é importan
te que prossigamos tentando achar um caminho mais
concreto. Também já foi observado que hoje temos
vinculado mais especificamente as atividades de pre
vidência aos fundos fechados. Então, parece-me que
esses, especificamente, não podem nem têm a me
nor condição técnica de saírem da alçada do Ministé
rio da Previdência Social.

Hoje, temos um conselho de gestão como órgão
regulador dentro da Previdência Social, e a fiscaliza
ção fica no âmbito da Secretaria de Previdência
Complementar, e parece-me que esse modelo está ra
zoável. Só que essa Secretaria de Previdência Com
plementar, que tem a incumbência fiscalizatória, não
tem efetivo formal, um quadro formal de fiscais. Nós
estamos cedidos pelo disposto no Decreto n9 1.317,
que passamos à Presidência da Comissão.

E temos, segundo todas as autoridades que ci
tei aqui, que têm total isenção para afirmar, cumprido
com essa função de acordo com o esperado e até,
conforme a Ora. Cláudia Costin já colocou, acima do
esperado.

Então, parece-me que, como a função é de pre
vidência complementar, nós podemos ter órgão nor
matizador, regulador no âmbito do Ministério da Pre
vidência Social e outro, também no âmbito desse Mi
nistério, com caráter de fiscalização.

Agora, para finalizar, a respeito do que V. Ex!
disse a respeito de comentários nesta Comissão de
alguns responsáveis por fundos de pensão e tal, eu
temeria mais do que a ação da fiscalização a inação
da fiscalização, porque exatamente a inação propiciou
uma série de escândalos, originando até as duas CPI
recentes, em 1992 e 1994, se não estou equivocado,
aqui no âmbito do Congresso Nacional.
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oSR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Seriam
separadas as duas entidades?

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Não está aí o ponto mais relevante,
na minha forma de entender. As duas têm que ter au
tonomia; deveria haver participação - parece-me que
isso também já foi colocado pelo Dr. Neto - efetiva da
sociedade nesse órgão regulador e a fiscalização
com autonomia e independência. Como foi colocado
também, outro aspecto que devemos frisar, até para
demonstrar a importância que às vezes o próprio Go
verno não dá à fiscalização, é o tratamento de carreira
exclusiva de estado para essa carreira.

Novamente, quero exemplificar, finalizando. Te
mos dois projetos na pauta de hoje do Plenário, o Pl
nº 248 e o Pl nº 4.811, em que exatamente esta Casa
corrigiu equívoco oriundo do Executivo, que não con
siderava qualquer uma das carreiras do fisco como
atividade exclusiva de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Dr. Antônio Rodrigues
Neto, que disporá de três minutos.

O SR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Gosta
ria de deter-me na questão do resseguro, apontada
pelo Relator. A posição que estamos defendendo aqui
é de que os planos de benefícios têm como lastro
exatamente as reservas técnicas, que são constituí
das com bases atuariais, e que visam exatamente ga
rantir o benefício futuro. Então, nossa preocupação é
que esse resseguro, como coloquei, venha a encare
cer, a criar mais custos para o segurado. Vai-se criar
uma relação com outros órgãos, com seguradoras, e
isso se poderia suprir por meio de reserva técnica,
que se pode chamar de fundo de solvência, que pos
sa criar as condições e dar esse anteparo, esse ins
trumento de garantia para possível risco. Então, foi
esse o sentido que colocamos.

Até estamos apresentando proposta de emen
da, que depois poderemos passar ao Relator, especi
ficamente, para que S. Ex! possa analisar sugestão
que estamos discutindo na matéria.

No que se refere à questão da fiscalização, en
tendemos que somos do mesmo princípio de que,
tanto no caso da fiscalização do INSS hoje como na
fiscalização da receita, temos que garantir o direito de
defesa, o contraditório. O fiscal não tem que existir no
sentido de invadir, desrespeitar os direitos individuais,
o direito do cidadão.

A Anfip sempre se pautou na questão da fiscali
zação, e uma das coisas que fez com que a Anfip fos
se muito respeitada no Congresso Nacional, na refor
ma da Previdência, é que nós nunca viemos aqui de-

fender o aspecto meramente corporativo. Nao se tra
ta aqui de defender o fiscal da Previdência, mas a
presença do Estado, e a Anfip muitas vezes teve que
tomar atitudes até mais conseqüentes, como foi o
caso do sigilo bancário fiscal. Nós defendíamos - e
defendemos - o sigilo bancário fiscal, que se discuta
essa questão, apresentamos alternativas, a Anfip
apresentou, e todos os fiscais da Previdência se com
prometeram, assinaram um documento abrindo mão
do seu sigilo bancário fiscal. Então, é preciso mostrar
para a sociedade que não se tem nada a temer.

Isso é importante para fazermos uma fiscaliza
ção que tenha o papel pedagógico, orientador, disci
plinador, mas que haja a presença do Estado de for
ma clara, firme, rígida, e que as responsabilidades
que advirão dos atos da fiscalização devem ser leva
das até o fim.

Essa é, então, a posição que a nossa entidade
defende. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado.

Com a palavra o nobre Relator para a réplica.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Eu
apenas imaginei que havia sido por causa do tempo,
três minutos, mas ambos não fizeram nenhuma refe
rência específica à lei nº 6.435. A única preocupação
que tenho, e, claro, tenho certeza da cooperação dos
senhores, é por que não julgaram importante a ques
tão da revogação da lei nl! 6.435?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra, pela ordem, o Dr. Marcos
Eduardo Freitas Rodrigues.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Inicialmente, foi referido que todos
aqueles que foram convidados a participar aqui teriam
recebido a recomendação expressa de fazer essa
análise da lei nº 6.435. Gostaria de afirmar que não
recebemos nenhuma...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não, ninguém recebeu...

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - (Fora
do microfone. Início inaudível.) ... todos falaram, nós
queríamos finalizar nos detalhes.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Perfeito. Como não havfamos recebi
do, então não me debrucei sobre a lei nº 6.435. Pos
so reafirmar alguma coisa que já argumentei...

O SR DEPUTADO MANOEL CASTRO - (Fora
do microfone. Início inaudível.) ... porque não conside
raram importante.
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o SR. MARCOS EDUARDO· FREITAS
RODRIGUES - Diversos aSp'ectos que a Lei nº 6.435
tem essa legislação que vem agora não tem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Eu queria até interferir. Acredito que, quan
do olhamos do ponto de vista dos três projetos, a área
está toda coberta. Quando olhamos sob o ponto de
vista de apenas um dos projetos, e talvez tenha sido
essa a visão dos primeiros depoentes aqui, então,
sim, parece que há uma área a descoberto. Mas, do
ponto de vista dos três projetos, a toda a área da Lei
nº 6.435 estaria coberta, não é verdade?

O SR. DR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES) - Acho que o que poderíamos avan
çar é - assim como os outros projetos trazem, e o 10
também traz - nessa questão da gestão, que já foi le
vantada aqui, o próprio Relator comentou, o Dr. Antô
nio Rodrigues Neto também comentou alguma coisa.
E um outro aspecto de que falei inicialmente, mas que
torno a frisar, é a criminalização do agente, que na Lei
nº 6.435 não havia. Esse projeto que o Governo reme
teu agora, de número 933, que veio para essa Casa
no mês passado, avança no que se refere à previdên
cia pública, que é um passo que acho que podemos
aproveitar, e essa Comissão, inclusive, deve tratar no
âmbito desse próprio PLP nº 1°e dos demais tam
bém.

Parece-me que a mera multa pecuniária, como
está hoje e como reza também na Lei nº 6.435, é' uma
punição pequena para aquilo que pode representar
um desmando na administração de um desses pon
tos.

Era basicamente isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado. Tem a palavra, se quiser se pro
nunciar, o Dr. Antônio Rodrigues Neto.

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES NETO - Na ver
dade, sobre a revogação da Lei nº 6.435, entendemos
que, a partir da Emenda 20, o cenário é totalmente di
ferente. Os aspectos que decorreram da Emenda 20,
inclusive na questão estratégica pela qual lutamos na
Emenda 20, na reforma da Previdência, para se con
templar também a previdência complementar pública,
que foi desconstitucionalizada, isso mudou totalmen
te a configuração.

Na verdade, Sr. Relator, não discutimos ainda
essa questão da revogação da Lei nº 6.435. Entende
mos que podemos fazer uma discussão mais de méri
to, ver até que ponto, mas, inicialmente, a Anfip não
tem uma posição firmada e nem é contra a revogação.
Se vai se criar um novo instrumento, ou uma nova re
gulamentação, não vejo por que a Lei nº 6.435 possa

continuar existindo. Até porque essa lei, de 1977 para
cá, durante vinte anos, ao longo do tempo teve uma
série de dificuldades, com uma série de possibilida
des a serem implementadas, e teve seu desgaste na
tural durante o período.

O cenário todo está avançando; o cenário mu
dou, a conjuntura é outra, então acredito que pos
samos, nesse projeto da lei complementar, no PLP
nº 10, inserir todos aqueles aspectos decorrentes da
evolução desses fundos, da evolução da previdência
privada no Brasil, que é uma coisa que cresceu bas
tante e precisa ser contemplada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado.

Eu tenho de pedir escusas e fazer uma comuni
cação à Comissão. O Sr. Relator e eu havíamos mar
cado uma audiência com o Sr. Ministro da Saúde, Mi
nistro José Serra, às 18h30min. O objeto da nossa
entrevista é o desejo que ele tem, e que é recíproco
do Relator e meu, de discutir a participação dos pia
nos de saúde nos fundos fechados e abertos de Pre
vidência. Mas surgiu um problema com o Sr. Ministro,
e ele pediu que fôssemos lá agora, às 16h.

Nós relataremos a conversa que mantivermos
com ele, compromisso do Sr. Relator e meu, e, se for
necessário, agendaremos até uma entrevista dele
com esta Comissão. Mas nesse tratamento inicial,
uma vez que ele pediu para manifestar em um contato
pessoal as suas preocupações e a sua contribuição,
nós acordamos em fazer essa visita, e temos de fa
zê-Ia agora. Eu, então, convido o ...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
gostaria de que, pelo menos, o meu tempo de trêB mi
nutos, apenas, fosse preservado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ne·lson
Marchezan) - Eu chamarei o Vice-Presidente para
assumir, e a sessão terá continuidade normal, nobre
Deputado. Eu quero até ter a honra de dar a palavra a
V. Ex! antes de transmitir a Presidência ao Deputado
Freire Júnior.

Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sin

to-me muito honrado com a deferência especial que
me está sendo feita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Também me sinto honrado.

Convido o Deputado Freire Júnior para assumir
a Presidência.
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o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Na
primeira oportunidade que tivemos de conversar a
respeito desses três projetos, falamos da possibilida
de de enormes conflitos entre os dispositivos. Fala
mos também, e eu não concordo com o Dr. Antônio
Rodrigues Neto, ou com o Dr. Marcos Eduardo Freitas
Rodrigues, lá da ponta esquerda, de que a Lei
n9 6.435 não teve uma atuação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O Dr. Marcos está a minha direita e Dr.
Antônio Rodrigues a minha esquerda.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Cos
tumo confundir a direita com a esquerda...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Desde que V. Exa. fique no centro, não irá
se perder não.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Acho
o melhor caminho para aqueles que têm medo de en
frentar os problemas.

Queria, inclusive, fazer um registro positivo ao
Deputado Nelson Marchezan, que se preocupou com
uma consulta feita à consultoria, que veio, em princí
pio, atender a uma angústia que tínhamos. A impor
tância dessa matéria, tratada em três comissões,
pode levar a se produzir uma legislação que não te
nha 22 anos. Uma lei no Brasil que tenha 22 anos,
quando as Constituições não duram dez, é uma lei
boa. Trabalhamos a Lern!2 6.435 quando o Dr. Nelson
Marchezan era Presidente, ainda, da Câmara dos
Deputados. Estávamos aqui, trabalhamos, nos esfor
çamos e demos uma legislação que hoje não pode
ser revogada totalmente; pode ser derrogada. Não
pode, não deve, porque há dispositivos que esses no
vos diplomas, esses projetos, não alcançam. E V. Ex!
fez muito bem, uma consulta para saber se é possível
tratar juntamente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Posso interrompê-lo?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Pode.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Quero dizer a V. Ex! que não só fiz isso
como consultei a Comissão. E, em nome da Comis
são, manifestei esse desejo aos outros Presidentes
de Comissão, ao Líder do Governo, ao Presidente da
Câmara e ao próprio Sr. Ministro. Espero que tratati
vas estejam sendo feitas porque também não conce
bo que venhamos a fazer três leis sobre o mesmo as
sunto. Não há como não haver alguma discordância
entre elas, e não há como alguém defender, no futuro,
fazendo referência as três leis. Acho que temos de
unificar essas comissões, ter um relator só, e deixar

de lado outras questiúnculas de menor importância.
Acho que pensamos da mesma forma.

Acredito que o recesso nos permitirá reingres
sar no segundo semestre com alguma decisão toma
da, ou alguma providência. Participo da idéia de que
essa decisão é imprescindível.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ou
tro registro que gostaria de fazer, e V. Ex!! pode exer
cer uma influência muito grande, como Presidente, é
que o número dessas Comissões Especiais tem que
ser limitado. Há um constrangimento enorme para
conferencistas que são convidados, como no início
desta reunião, quando havia somente um parlamen
tar, depois ficamos em dois. O quorum de parlamen
tares aqui era dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - (Fora do microfone.) Três.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Acho
que a Comissão Especial, embora não precise de um
número determinado, tem que ter... Por quê, senão,
como é que vamos decidir, depois, ao final, sobre o
parecer dado pelo Relator?

Como lamentavelmente a pressa os está levan
do ao Ministro José Serra - que, aliás, ficou de com
parecer em nossa Comissão e não compareceu; e
não quero que dêem recado a ele, porque já o fize
mos aqui. Gostaria de dizer que há um conjunto de
assuntos nos quais prosseguirei depois da ausência
do Deputado Nelson Marchezan, apenas dizendo
que, se chegarmos à conclusão de fazer uma reunião
conjunta, estaremos contribuindo para o aperfeiçoa
mento da legislação previdenciária no Brasil. É um
instrumento de captação, um instrumento de poupan
ça dos mais importantes para investimento nesse
País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado a V. Ex!.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, com a slla permissão, eu pediria ao
Deputado Arlindo Chinaglia que, na minha ausência,
faça o papel de relator adjunto e me informe.

Também queria dizerque é importante que essa
reunião se dê antes do recesso em função de algu
mas providências quanto ao relatório. O Ministro José
Serra viaja para o exterior nesse final de semana, e
na próxima semana não estará aqui. Daí por que a ne
cessidade de esse encontro ser feito na tarde de hoje,
ainda.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o Deputado Wellington Dias.
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o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
não tinha terminado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Perdoe-me. Continua com a palavra o Deputado
Alceu Collares.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Aca
bo de terminar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Deputado Alceu Collares, V. Ex! fez algum questiona
mento a algum dos expositores?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não,
eu estava no uso do meu tempo interrompido pelo
compromisso do Dr. Nelson Marchezan e o Relator
com o Ministro José Serra. Não usei o tempo que ti
nha nem bem nem mal. Mas rejeito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Se V. Ex! quiser fazer alguma pergunta aos expoen
tes, tem a palavra.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não,
eu dispenso otempo que me restaria se usá-lo fosse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o Deputado Wellington Dias.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, eu queria registrar, agora talvez um pou
co tarde, com a ausência do Relator e do Presidente
efetivo, do desejo da Comissão, que foi manifestado
em alguns momentos, de ouvir não só o Ministro José
Serra como o Ministro Waldeck Ornélas, talvez nessa
ordem. Acho que não podemos deixar essa oportuni
dade para o bem dos trabalhos desta Comissão.

Mas eu queria exatamente tratar disso, da opi
nião dos dois expositores sobre esse formato. Esta
mos trabalhando dessa forma, separada, esses pro
jetos, se isso não vai causar algum problema exata
mente pela dificuldade natural de os três projetos se
rem complementares, como talvez seja a idéia.

Queria só entender, mais precisamente do Dr.
Marcos Eduardo Freitas Rodrigues, quando é dito
aqui que o órgão regulador e fiscalizador aponta, no
caso das entidades fechadas, o Ministério da Previ
dência, a sua vinculação; e sobre as abertas valeria a
mesma pergunta para o Dr. Antônio Rodrigues Neto.
O Dr. Neto coloca a necessidade de se ter dois órgãos
reguladores e dois fiscalizadores, pelo que entendi, e
aponta, no caso das fechadas, também, o Ministério
da Previdência, essa vinculação. Nas demais, nas
abertas, elas seriam vinculadas a quê, na opinião dos
senhores?

Uma outra questão que gostaria de ver mais es
clarecida é com relação à representatividade. Temos
uma situação onde algumas entidades já têm uma si
tuação mais vantajosa do que o projeto. Ou seja, a

participação dos participantes na direção, na gestão,
como é o caso da Previ, para dar o exemplo, é mais
avançada do que o previsto no projeto. É claro de que
o projeto prevê um patamar mínimo, mas sabemos
que, neste País, quando se estabelece o mínimo, o
mínimo é o que prevalece daí para a frente. Não tería
mos uma forma de garantir a manutenção daquilo
que está nos estatutos atuais, como uma forma de se
permitir esse estímulo a uma participação maior, es
pecialmente com a garantia da paridade, ou seja, se
trabalha um por um do ponto de vista do financiamen
to, por quê não no comando, na direção?

Seriam essas as questões que queria que fos
sem comentadas pelos dois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o Dr. Marcos Eduardo Freitas Rodri
gues, Presidente da Fenafisp.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Deixe-me ver se anotei tudo, se não
esqueci nada.

Parece-me claro, e até o próprio Deputado
Alceu Collares já colocou, que tratar os três projetos
sobre matéria correlata em comissões diferenciadas,
na medida em que não haja um contato permanente,
constante, entre essas comissões, pode-se ter um re
sultado que seja totalmente discrepante entre o Pro
jeto nº 8,9, ou 10. Então, é deltodo recomendável que
isso seja feito de uma forma ainda que não -, e, aí até
não nos cabe julgar - numa comissão apenas, mas,
que pelo menos as relatorias possam trabalhar em
conjunto, ou haja alguma forma de que essas deter
minações venham dentro de uma mesma linha, para
evitar qualquer tipo de conflito.

A respeito do órgão regulador, fiscalizador, mais
especificamente, parece-me que a preocupação de
V. Ex! é como ficariam as entidades abertas de Previ
dência. Pelos dados que nos têm chegado, todos os
comentários que fiz sobre as dificuldades de apare
lhamento da fiscalização das entidades fechadas,
eles também existem no âmbito da Susep, que hoje é
a superintendência responsável por fazer esse tipo de
fiscalização, e é vinculada ao Ministério da Fazenda.
Isso já foi bem colocado pelo Dr. Antônio Rodrigues
Neto, aqui.

Há uma diferença entre o que seria uma entida
de fechada e uma entidade aberta, até pelo próprio
formato que é dado para o funcionamento delas. A en
tidade fechada tem um caráter muito mais previden
ciário, e por isso sua vinculação já, por meio da pró
pria Lei nº 6.435, ao Ministério da Previdência, do que
essas entidades abertas, que são uma mera adesão
a um plano, em que qualquer cidadão pode chegar,
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de qualquer origem, em uma instituição financeira
para fazer aquele tipo de plano.

Parece-me que, então, realmente é mais ade
quado que fique no âmbito do Ministério da Fazenda o
que é aplicação financeira, vamos tratar dessa manei
ra, e que fique no âmbito do Ministério da Previdência
o que é, especificamente previdência social. O Dr.
Neto deve abordar o assunto. Parece-me que foi nes
se sentido até que ele quis colocar, inicialmente, a
existência dos dois órgãos.

Sobre a questão da representatividade, como
manter essa situação, talvez se subíssemos o míni
mo, porque o mínimo hoje está inferior à questão da
própria paridade. Se a Relatoria, se esta Comissão
entender por bem, acolhendo aquela argumentação
que não é só nossa, já foi trazida em outras oportuni
dades aqui, de que as pessoas mais interessadas em
uma boa gestão desse fundo são os próprios partici
pantes, porque dependerão dele, têm um interesse
concreto, claro, definitivo, até de sobrevivência poste
rior, de que possa haver uma boa administração, que
seja mantida, no mínimo, a paridade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o nobre Dr. Antônio Rodrigues Neto,
Presidente da Anfip.

O SR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Acredi
to que o Dr. Marcos já respondeu essa questão. Tam
bém concordo, compartilho da idéia de que as entida
des fechadas, pelo aspecto previdenciário que exer
cem e pela configuração, o formato no qual normal
mente elas se constituem, ficariam vinculadas ao Mi
nistério da Previdência, e as abertas ficariam, pelo
aspecto da poupança, da capitalização, até porque
trabalham hoje a perspectiva de trabalhar mais com o
regime de contribuição definido, sendo que as outras
têm uma tendência maior de trabalhar com o benefí
cio definido, isso faz com que as abertas tenham real
mente esse sentido de captação, poupança, de inves
timento. Nas próprias competências do Ministério da
Previdência e do Ministério da Fazenda está estabe
lecido isso, já consta lá, que garantem essa questão
do ponto de vista das competências edas atribuições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Deputado Wellington Dias, está satisfeito? (Pausa.)

O próximo orador inscrito é o Deputado Renildo
Leal.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente, queria cumprimentar os nossos oradores.

Tenho alguns questionamentos para fazer. Pri
meiro, peço desculpas, porque temos um problema
sério aqui de onipresença, devido a tantas comissões.
Como essa é prerrogativa de Deus e não a temos, ter-

minamos chegando atrasados e não ouvi as falas dos
expositores.

Queria, primeiro, saber sobre a figura do institui
dor. Como V. S!!! vêem essa figura do instituidor?

Segundo, o Dr. Antônio falou sobre a questão de
órgão fiscalizador e normatizador específico: um para
as entidades abertas e o outro para as fechadas.
Queria até que o nobre Relator registrasse, que quero
saber a opinião de V. S!!! quanto à questão das entida
des abertas, onde temos o Bamerindus e o Banco do
Brasil. Esses bancos têm interesse em administrar?
Não seria interessante haver uma contabilidade se
parada, dentro desses bancos, que gerencie os fun
dos para, quando houver uma falência, como V. Sft
disse, que houve uma perda de mais 100 milhões de
reais de fundos no Marka e no FonteCindam. V. SI! fa
lou a respeito do caso de aplicação, mas no caso de
falência também, porque essas empresas estão ge·
renciando e as pessoas vão levar um calote. Não se
ria uma forma, uma saída, o banco ter uma contabili
dade específica para o fundo e aquele dinheiro não
correr risco?

Quanto a outra questão, que V. S!!! disseram que
não tinham ainda uma opinião formada, queria ressal
tar que, quando a pessoa entrou em um fundo basea
do na Lei nº 6.435, que entrou em vigor há 22 anos, foi
na esperança de que dali a trinta anos, ou seja, daqui
a mais oito anos, seria contemplado. Estão confiando
em um contrato, que para eJes é a Lei nº 6.435. Não é
que vamos cair num vácuo jurídico ou qualquer coisa
dessa natureza, mas, de repente, não estaríamos
agora lesando... As pessoas não fizeram contrato ba
seados no PLP nº 10, no PLP n!l 8 ou no PLP nº 9; fi
zeram baseados na Lei nº 6.435. Entraram, assina
ram o contrato, baseados nessa legislação. A revoga
ção não seria um negócio pernicioso para esses se
gurados? Eu queria ouvir a opinião dos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o Sr. Marcos Eduardo Freitas, Presi
dente da Fenafisp.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - V. Ex!! perguntou, inicialmente, a res
peito da figura do instituidor.

Tive a oportunidade, no início, de falar rapida
mente sobre o instituidor. Entendemos que é um
avanço do projeto. Porém, e também, já falei disso ini
cialmente, há uma preocupação em função da profis
sionalização dessa gestão, de como é que se vai dar
essa gestão no âmbito dessas entidades de classe ou
órgãos profissionais.

O projeto fala em adesão a algum plano já insti
tuído por uma outra entidade, mas, temos uma preo-
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cupação de como é que se vai dar essa administra
ção no âmbito do instituidor; como fazer, para que o
instituidor não seja lesado pelos "profissionais" - en
tre aspas - da área.

É um avanço, é uma possibilidade de populari
zação maior da previdência complementar. Eu falei do
potencial que a previdência complementar tem para
se desenvolver no Brasil, mas, entendemos que deve
haver uma regulamentação específica de como se vai
dar o oferecimento, por meio do instituidor, desse pIa
no privado. A regulamentação deve ser rigorosa, rígi
da, para evitar esse tipo de problema.

V. Ex!! abordou também as questão dos bancos,
das entidades abertas. Particularmente, não estou fa
miliarizado com a legislação que rege hoje esse tipo
de fiscalização nas entidades abertas. Parece-me
que a necessidade dessa contabilização separada já
existiria; agora, não sei se isso garantiria a solvência
do próprio fundo. A questão me parece que é muito
mais de administração em si. É óbvio que a transpa
rência é importante, até para a própria fiscalização.
Fazendo uma correlação com a nossa área de atua
ção, é importante para nós, e facilitaria, obviamente, o
trabalho. Agora, não creio que esse seja o aspecto
crucial da questão.

Em relação aos direitos adquiridos daqueles
que ingressaram no sistema pela Lei nQ 6.435, pare
ce-me que, ainda que haja essa modificação, esses
direitos deverão ser observados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Com a palavra o Dr. Antônio Rodrigues Neto, da Anfip.

O SR. ANTÔNIO RODRIGUES NETO - Sr. Pre
sidente, com relação a essa questão que o Deputado
fez, acho importante que tratemos e tenhamos a cau
tela necessária porque, realmente, a sociedade, o tra
balhador, o segurado, que vai em um banco e compra
um fundo, faz a projeção, tem a sensação, tem a ex
pectativa de que, realmente, ao final de um longo pe
ríodo de contribuição, possa receber aquilo que inves
tiu. Ele está fazendo um investimento. A história do
nosso País é muito pródiga em apresentar situações
em que aqueles que investiram nesses fundos, com
praram planos de previdência, ficaram sem nenhuma
garantia.

Acredito que, do ponto de vista do Estado, é im
portante se definir no projeto de lei um mecanismo.
Temos que avançar no sentido de um mecanismo de
controle. Acho que temos que trabalhar isso do ponto
de vista social. Temos que ter um instrumento que
permita a participação dos segurados para que eles
possam acompanhar. Não é meramente um órgão
que vai fazer isso, até porque, a questão dos bancos é

muito clara: eles trabalham, realmente, com a pers
pectiva de lucro, e não negam isso.

Então, é preciso que o Estado tenha instrumen
tos. Talvez, uma das formas seria esse tipo de fiscali
zação que se questiona muito hoje, mas, penso que,
se avançarmos pelo lado da questão do controle
social, se avançarmos pelo lado da participação da
sociedade como um todo, das entidades, dos próprios
sindicatos e associações, teremos a possibilidade de
criar um instrumento que possa, no mínimo, inibir prá
ticas delituosas que depois venham a prejudicar
aqueles que estão envolvidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Deputado Renildo Leal.

O SR. DEPUTADO RENILDO LEAL - Sr. Presi
dente, eu queria agradecer e até pedir licença porque,
infelizmente, estou participando de duas CPI. É um
problema sério. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, Srs. expositores, quero, em primeiro lu
gar, me desculpar por ter chegado um tanto quanto
atrasado à nossa reunião de hoje, também em função
de estar participando de outra Comissão e com coin
cidência de horários. Como não temos o dom da ubi
qüidade, temos que participar um pouco de uma reu
nião, um pouco de outra. Lamento por não estar pre
sente à exposição dos expositores de hoje.

Ouvi uma indagação, embora de passagem, do
nosso Relator, Deputado Manoel Castro, ao Dr. Mar
cos Eduardo, e creio que ao Dr. Antônio Rodrigues
Neto também, relativamente a um assunto que me
desperta curiosidade, de saber se o órgão normativo
e o fiscalizador devem estar numa só entidade ou se
paradamente. Como houve uma referência muito rá
pida do Dr. Marcos Eduardo, gostaria que falasse
como mais precisão sobre o assunto. Também queria
ouvir do Dr. Antônio Rodrigues Neto a sua manifesta
ção sobre essa matéria, que tem sido, nas nossas re
uniões, um assunto bastante discutido e bastante
controvertido.

Gostaria de recolher a opinião dos senhores,
que representam, afinal, uma das áreas, e, portanto,
têm condições de opinar com muita autoridade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Dr. Marcos Eduardo, Presidente da Fenafisp.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Com relação a essa indagação, o que
respondi rapidamente ao Sr. Relator naquela ocasião
foi que não me parecia de fundamental importância
para o bom funcionamento que fossem juntas ou se-
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paradas essas ações de regulação e de fiscalização.
Parece-me que o fundamental é que tenhamos condi
ções de regular bem e de fiscalizar bem. Isso pode
ser feito com um ou os dois organismos. Particular
mente, acho que seria mais interessante que dividís
semos essas atribuições, de forma que possa haver
um controle social mais direto sobre a parte de regu
lação, até para sabermos quais são os projetos, quais
são os objetivos etc.

Se não estou equivocado, no art. 10 da Consti
tuição, já há uma previsão dessa participação no que
se refere a órgãos públicos, relativos à previdência
social dos trabalhadores. Parece-me que o controle
social poderia justificar uma separação do que seria a
atividade reguladora, com essa participação mais
efetiva da sociedade, da atividade fiscalizadora. Mas,
também, não há empecilho que isso funcione junto, a
despeito de alguns temerem que o órgão se poderá
transformar num superórgão ou qualquer coisa do gê
nero. Se houver controle social, isso não ocorrerá.

Não sei se ficou claro. Se foro caso, podemos...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 

O Dr. Antônio Rodrigues, da Anfip, tem a palavra.
O SR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Defen

demos a existência de dois órgãos, um regulador e
um fiscalizador, no campo das entidades fechadas, e
um regulador e fiscalizador, no campo das entidades
abertas. O órgão regulador e fiscalizador, no campo
da entidades fechadas, seria vinculado ao Ministério
da Previdência, e o outro ao Ministério da Fazenda. Já
falamos sobre isso.

Aquestão que está sendo colocada, que está se
encaminhando, é que para se criar... O próprio Plano
Diretor da Reforma do Estado tenta alavancar no sen
tido de se criar uma agência nacional de previdência,
nos moldes da Aneel, Anatel etc. Agora, tememos
pelo seguinte, exatamente na questão da instrumen
talização do Estado. Até formarmos os quadros, isso
vai gerar mais despesa, mais custos; vamos ter que
formar um corpo de servidores, contratá-los, e vamos
perder o acúmulo de experiência que tínhamos na
Secretaria de Previdência Complementar durante vá
rios anos. Com toda a dificuldade que ela tem, conse
guiu fazer avançar a fiscalização. No ano passado e
neste ano, mais de 350 fundos fecharam. A Previdên
cia, com quinze fiscais, fiscalizou em torno de cem en
tidades. Está se avançando nesse projeto. Se tiver
mos hoje em torno de trinta fiscais, porque já há um
acúmulo, poderemos darcobertura a esses fundos fe
chados.

Além disso, há especificidades. A fiscalização
dos fundos de previdência, envolve aspectos atuariais.

E preciso dominar bem questão atuarial, porque a
contabilidade é totalmente diferente. Há a questão do
mercado financeiro e do mercado de capitais; é preci
so fazer projeções. Então, isso tudo vai demandar um
treinamento maior.

O que nos preocupa é que o Estado cria essa fi
gura e, de repente, perde-se toda a trajetória, toda a
história de construção que isso teve. Por isso, defen
demos que sejam carreiras exclusivas de Estado no
campo previdenciário, para que se possa garantir a
independência e a autonomia desse órgão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Deputado Synval Guazzelli, tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI- Já
recolhi a opinião dos dois expositores sobre o assun
to, e agradeço péla atenção dispensada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
O próximo orador inscrito é o Deputado Arlindo Chi
naglia. Tem V. Ex! a palavra.

OSR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.
Presidente, como os Deputados que já se desculpa
ram, pelo mesmo motivo não pude estar presente e
também não pude, lamentavelmente, assistir à expo
sição. Portanto, estou correndo sério risco de pergun
tar algo que eventualmente já tenha sido relatado. Se
foi, até dispenso que respondam, porque, se já abor
daram, vamos para as notas taquigráficas e vamos
recuperar.

O que eu achava importante ouvir, tanto do Pre
sidente da Anfip quanto do Presidente da Fenafisp, é
no que diz respeito ao conjunto desses três projetos,
e foi a primeira pergunta que o Sr. Relator fez, quando
ele disse que V. S!! não comentaram que a Lei
nº 6.435 fosse fazer falta.

Partindo do princípio de que a reforma da Previ
dência estabeleceu a contribuição um para um; par
tindo daquilo que estão defendendo, que é a maior
participação da sociedade, para haver menos riscos
de falência, de inadimplência e de perdas por parte
daqueles que estão participando de fundos de pen
são, queria fazer a seguinte pergunta. Pela experiên
cia do cotidiano dos senhores, não é incomum haver
o trabalho da fiscalização, no âmbito geral da Previ
dência, e, a partir da fiscalização, não haver seqüên
cia, como inscrever como dívida ativa da União. Por
exemplo, há devedores, e, aí, ou não há procuradores
em número suficiente ou há brechas na legislação
que permitem que, indefinidamente, esse débito con
tinue gerando aquela máxima: dívida velha não se
paga; dívida nova, deixa-se envelhecer, enrola-se,
para ficar velha e não se paga.
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No âmbito dessa regulamentação de fundos de
pensão, haveria alguma falha, digamos, sistêmica,
que V. S!! eventualmente tenham detectado, analisan
do não só o PLP n2 10, mas, também o PLP n2 9 e o
PLP nQ 8? V. S!! vêem a necessidade de algo que não
esteja aqui para que o conjunto, para que o sistema
funcione adequadamente e dê uma segurança razoá
vel para quem participa de fundo de pensão? Essa é
a primeira pergunta.

A segunda é como V. S!! analisam, com relação
aos servidores públicos, o fato de se estabelecer o
teto de 1.200 reais, e essa liberdade, que acaba sen
do, na minha opinião, uma obrigatoriedade, de se es
tabelecer fundos de pensão? Como analisam isso do
ponto de vista da profissionalização do Estado, na
medida em que não haverá, de fato, mais a integrali
dade das aposentadorias?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra, o Dr. Marcos Eduardo Freitas Rodri
gues, Presidente da Fenafisp.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Pergunta difícil, hein?

Cabe-me frisar alguns aspectos, que o Deputado
observou bem, e que gostaria de dar números, até
para exemplificar. No âmbito da previdência pública,
essa dívida rolada - ou enrolada, como V. Ex! frisou 
já abrange, segundo dados oficiais do Ministério da
Previdência, 59 bilhões de reais. O que seria esse dí
vida? São débitos levantados pela fiscalização, pelo
contingente fiscal, e que, por um motivo ou por outro,
foram ficando incobráveis, seja pela falta de procura
dores, seja pela falta de estrutura, seja pela demora
dos procedimentos judiciais etc. Esse é um aspecto
extremamente relevante e pode também, como bem
observou o Deputado Arlindo Chinaglia, refletir na
própria regulamentação.

Nesse sentido, até tive a oportunidade de citar
anteriormente, e acho que vale a pena frisar um pou
quinho mais, a necessidade de passarmos um pouco
daquilo que está previsto nos três projetos sobre a
aplicação das multas pecuniárias apenas para desvio
de gestão, de administração. Parece-me que já temos
condições de evoluir um pouco mais. Trouxe, como
exemplo para a Comissão, o próprio teor do Projeto
de Lei n2 933/99, encaminhado pelo Executivo, que
prevê algumas penalidades criminais no âmbito da
previdência pública. Vou me permitir citar um exem
plo, para ficar mais caracterizada a situação.

O Projeto de Lei n2 933/99, que está em estudo
nesta Casa, propõe que, com respeito à apropriação
indébita, ou seja, quando o empresário desconta uma
contribuição do empregado que ele, empresário, tem

a responsabilidade de repassar aos cofres da Previ
dência e não o faz, uma pena de reclusão de dois a
cinco anos, além da multa. E há uma série de outros
exemplos, e acho que alguns até se aplicam à própria
previdência complementar, como, por exemplo, a fal
sificação de dados no sistema informatizado, que
pode ter uma correlação direta com essa regulamen
tação da previdência complementar.

Parece-me que o risco sistêmico, usando a ex
pressão do Deputado Arlindo Chinaglia, está muito
naquilo que tem significado a falta de fiscalização e a
falta de controle ao longo do tempo. Ainda que tenha
mos uma perspectiva, uma abertura para que haja
uma fiscalização das entidades abertas pela Susep e
uma fiscalização das entidades fechadas pela Secre
taria de Previdência Complementar, na realidade, não
se tem verificado um aparelhamento condizente para
que esses dois organismos possam proceder a uma
fiscalização da relevância não só financeira, mas es
pecialmente social, nessas atividades de previdência
aberta e fechada.

Não sei se contemplei integralmente, mas, so
bre a questão dos servidores, do teto e dessa liberda
de de estabelecimento de fundos de pensão, e o Sr.
Antônio Rodrigues Neto teve a oportunidade de abor
dar rapidamente, muito se fala sobre o déficit da Pre
vidência Social, que o servidor é privilegiado, é o ma
rajá, lá o que seja. No entanto, particularmente, sou
servidor público há doze anos, e há doze anos tenho
uma contribuição mensal descontada rigorosamente
no meu contracheque. Todos os meus companheiros,
fiscais da Previdência, desde os extintos institutos,
como lapi, IAPB, IAPC e outros, faziam também essa
contribuição.

O fato é que, como foi abordado aqui, não foi,
efetivamente, constituído um fundo para que, qua.ndo
aquele grande sistema, aquela grande população,
que era inicialmente contribuinte e, obviamente, ia
chegar o momento em que iria se tornar beneficiário,
se invertesse essa relação de dependência, e isso é o
que se está verificando agora - com "agora" quero di
zer num futuro próximo.

Mas, há uma outra falácia nessa argumentação
da falência - sem trocadilho - que é o fato de que
hoje, se formos verificar a composição da pirâmide
etária brasileira, teríamos uma massa de população
em idade de produção extremamente favorável em
termos demográficos para efeito da própria Previdên
cia Social. O que ocorre, efetivamente, é que mais da
metade da população economicamente ativa está no
mercado informal, então não contribui. O que vamos
fazer com essa turma? Esse é o grande problema
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dessa relação. Dizem que não, temos dois contribuin
tes para cada beneficiário. Essa contas são um pouco
tortuosas. Na realidade, são um pouco diferentes da
quilo que se apregoa. Então, parece que a alternativa
foi tentar...

Bom, como vamos tirar essa sujeira? Vamos jo
gar para debaixo do tapete ou não? Então, vamos es
tabelecer essa contribuição paritária. Esse é um dos
aspectos que está diferenciado nos projetos aqui.
Essa contribuição de um para um não está fixada
nesse Projeto n2 10, está no 8 ou no 9, mas, para es
sas entidades de que estamos tratando nessa regula
mentação do PLP n2 10, por exemplo, não se fala nis
so, está em aberto, o que também pode repercutir na
hora de definir como será essa gestão e a questão da
paridade em função de contribuir igualmente ou não
poder gerar uma dificuldade interpretativa. Garante
uma participação, mas, não menciona em quantitati
vo. Acho que foi o próprio Deputado que levantou a
questão de como é que se vai fazer com esse mínimo
da participação.

Então, parece-me que o estabelecimento desse
teto vai acabar, realmente, criando essa situação da
obrigatoriedade, como foi mencionado aqui. E isso é
preocupante, porque, na verdade, os próprios servi
dores - fazendo uma comparação do que está ocor
rendo hoje com o que havia anteriormente - não par
ticiparam em momento algum da gestão desses re
cursos que eles trouxeram para o que deveria ter sido
um fundo de previdência. Na realidade, esses recur
sos foram utilizados para outros fins, e agora chega
mos a uma situação de impasse, cuja solução o Go
verno entendeu melhor ser dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Com a palavra o Dr. Antônio Rodrigues Neto, Presi
dente da Anfip.

O SR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Acho
que a preocupação do Deputado Arlindo Chinaglia é
muito importante. Aliás, é uma questão um tanto
quanto nevrálgica porque hoje o déficit da Previdên
cia, o déficit previdenciário é sempre abordado de
uma forma distorcida, e o colega Marcos já se referiu
a isso.

No que se refere à questão da dívida ativa, no
que se refere ao levantamento de alternativas de au
tuação e isso não ter conseqüência, é muito mais gra
ve, primeiro, porque desmoraliza a ação fiscalizadora;
segundo, mostra a vulnerabilidade do Estado, tanto
do ponto de vista do sonegador quanto do dirigente.
Então, penso que precisamos avançar no sentido de
estabelecer, na própria responsabilidade do órgão re-
,., ,I<lI~n.. "'" fl..,.",II'7ann.. , Im ritn nrnt'.:l....IIAI h.:lm t'nntrn-

lado, um sistema devidamente atualizado. Tem que
haver a responsabilização funcional e até criminal
dos que deixam os débitos ficarem amornando nas
gavetas. Temos que avançar nessa questão. É inace
itável o INSS ter um volume de débitos nesse nível.

Além disso, há também a questão da legislação.
O próprio Secretário da Receita Federal, em depoi
mento na CPI, estarreceu todo o País ao dizer que há
um nível nem de sonegação, mas, de evasão fiscal,
da ordem de quase um PIB por conta da elisão, de
uma legislação que não é clara e que permite ao so
negador, a um determinado tipo de empresa, se favo
recer desses mecanismos.

A legislação tem que ser paralela. Tem que se
fazer uma legislação, do ponto de vista tributário - e
talvez a reforma tributária possa avançar efetivamen
te nisso -, no sentido de vedar todas as possibilida
des de se desrespeitar os princípios constitucionais
no que se refere às questões tributária e da contribui
ção. No caso das entidades fechadas, acredito que
também se deva respeitar isso, até porque os direitos
e perspectivas, a ansiedade que os participantes co
locaram nesses fundos foi muito grande, e isso vai ge
rar uma frustração extremamente grande.

No que se refere aos servidores públicos nes
ses fundos, concordo com o colega Marcos. Estamos
muito preocupados com isso. A própria Emenda n2 19,
que se refere à regulamentação administrativa, já
está criando duas categorias de servidores públicos.
Há um projeto com a possibilidade de se ter duas CLT,
uma para os trabalhadores da iniciativa privada e ou
tra para os servidores públicos. Isso pode até compro
meter o serviço público. Podemos chegar a ter cole
gas fiscais que vão ter um salário "x" e outros com ou
tro salário. Como vai se resolver isso? Podemos ter
colegas com direito a benefícios maiores e outros a
menores. Precisamos resolver isso com muita clare
za. É uma discussão que precisa ser feita.

No meu estado, participei de vários debates
com o pessoal dos institutos estaduais e municipais,
e, é uma questão séria. Como os Governos estaduais
até hoje, na grande maioria, não estão conseguindo
dar resposta a essa questão da Lei n2 9.717, há um
clima de apreensão muito grande. Já vem uma lei de
responsabilidade fiscal, já vem uma nova lei, chama
da Lei Camata/96, que cria mais uma série de dificul
dades. Isso vai gerar o quê? Está gerando um clima
de intervenção, de monitoramento.

O Pars não pode ficar permanentemente gover
nado pela direção central, por Brasília. Tem que haver
um acordo a respeito do pacto federativo, no sentido
riA OI IA I:!A n::m::mt::l ::lnl:! sArviciorAs OIíblicos. aos traba-
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Ihadores, aqueles mínimos direitos e aquelas regras
que foram estabelecidas no momento em que se
submeteram a um concurso público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Consulto o Deputado Arlindo Chinaglia. Tem V. Ex! a
palavra.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - A
pergunta que fiz é difícil. Tratei, digamos, de uma pre
ocupação e, de minha parte, uma insuficiência até
para diminuir aquilo que sabemos que já ocorre.
Quando o Dr. Marcos respondeu que os mecanismos
atuais de fiscalização dos próprios fundos de pensão
são insuficientes. Dada a dimensão -,e, por isso men
cionei a questão do servidor público -, me parece,
salvo interpretação equivocada da minha parte, mas
tanto o Dr. Marcos, quanto o Dr. Antônio confirmaram
a pior suspeita, ou seja, não há segurança, tanto na
legislação atual quanto na em curso, as mencionadas
pelo Dr. Antônio, bem como nessa regulamentação
de modo a que possamos oferecer os fundos de pen
são com a segurança eatranqüilidade que todos gos
tariam de ter.

É só um comentário, e chamo a atenção da nos
sa Comissão, bem como dos nossos convidados. Va
mos ter que fazer um esforço concentrado para ver
se, no curso desse debate, podemos avançar de ma
neira mais precisa, porque o controle social, e, con
cordo integralmente que é um bom caminho, mas, du
rante um período ele não garante, até por inexperiên
cia. Eaí, decorrido um tempo, se houver falhas, pode
remos ter conseqüências rigorosamente indesejáve
is, como um retrocesso e até, dependendo do nível,
uma inviabilização de um fundo de pensão e prejuízo
para os participantes. Mas, se entendi bem, os senho
res confirmaram a preocupação no sentido de que
isso não se resolve da maneira como está colocado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Dr. Marcos, da Fenafisp, para fazer uso da palavra.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Não vou estender-me. Quero dizer
que é exatamente isso, a intenção foi essa. Cheguei a
comentar inicialmente, não me recordo se V. Ex! já es
tava presente, mas, me parece que um exemplo claro
do descaso com que se trata a fiscalização no Brasil é
o fato de que nós, especificamente, fiscais da Previ
dência, temos que utilizar os nossos próprios recur
sos a fim de podermos nos aparelhar para desenvol
ver nossa atividade para a sociedade. Isso, é uma coi
sa inconcebível, e, é um dos pleitos das entidades de
classe há mais de década.Tenho doze anos de fiscali
zação da Previdência e há doze anos que estamos,
pelo menos no meu conhecimento, tentando uma.••

(Ininteligível). Nem um computador é colocado a nos
sa disposição. Será que isso é custo ou investimento?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
O Dr. Antônio Rodrigues Neto não deseja fazer ne
nhuma observação.

SIS. Par1amentares, nobres expositores, Deputado
Arlindo Chinaglia, gostaria de fazer duas considera
ções a respeito da fiscalização especificamente. É
preciso lembrar que na CPI que tivemos o privilégio
de relatar, em 1996, a questão que mais saltava aos
nossos olhos, e que chegava às raias da indignação,
era a questão da fiscalização, tanto por parte da SPC,
quanto por parte da Susep. Nesta Comissão, por
várias oportunidades, já tivemos elogios à melhoria
da atuação da Susep, tanto no que diz respeito à qua
lidade como também à quantidade das fiscalizações
efetuadas, seja nas entidades abertas como nas enti
dades sem fins e com fins lucrativos, e das próprias
entidades fiscalizadas nota-se que houve, efetiva
mente, algum avanço daquele tempo para cá. O Dr.
Neto afirma, em suas palavras, que existem pouco
mais de trinta fiscais na Secretaria de Previdência
Complementar. Naquele tempo eram quatorze, dos
quais treze eram fiscais do INSS emprestados à Se
cretaria de Previdência Complementar. Então, essa
questão da fiscalização é, do meu ponto de vista, críti
ca e, ao mesmo tempo, fundamental.

Dentro dessa visão, gostaria de dirigir ao Dr.
Neto e ao Dr. Marcos uma questão que envolve a per
missão de os estados e municípios instituírem os
seus fundos de pensão, se isso poderia, em função
da dificuldade de fiscalização, pôr em risco a credibili
dade do sistema. Quais seriam os mecanismos - se
há mecanismos - que os senhores entendam neces
sários que sejam incluídos nesse Projeto de Lei nll 10
de forma tal que esse controle viesse a evitar o risco
de insolvência e desvio de recursos. Esse é o primeiro
ponto.

Com relação a uma outra questão, que é inova
dora, na medida em que institucionaliza a potabilidade,
o que temos assistido e verificado nas discussões
ocorridas nesta Comissão é que, pela legislação atual,
permite-se a potabilidade das entidades abertas, inde
pendentemente de com fins ou sem fins, para as enti
dades fechadas. Eles defendem que nesse Projeto de
Lei nll 10 deveria também ser contemplado o caminho
inverso, ou seja, permitir a potabilidade das entidades
fechadas para as entidades abertas. O que essa per
missão implicaria em termos de fiscalização?

São essas as considerações que gostaria de
ouvir, e começaria ouvindo a palavra do Dr. Antônio
Rodrigues Neto, Presidente da Anfip.
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o SR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Sr.
Deputado Freire Júnior, no que se refere à fiscaliza
ção dos fundos de previdência municipal, imagino, te
nho quase certeza absoluta de que, se tivéssemos fe
ito um trabalho preventivo, talvez hoje esses fundos
não estivessem nessa situação, totalmente inviabili
zados, verdadeiras bombas-relógio. A Anfip, já há al
gum tempo, publicou várias matérias em nossas pu
blicações alertando para o que ia acontecer.

Penso que hoje temos que evitar esse mal maior.
Acredito que a atual fiscalização previdenciária tem a
competência e a capacidade, se houver o devido apo
io do Estado no sentido de instrumentalizá-Ia, trei
ná-Ia para isso, até porque no Decreto nQ 3.048 já fo
ram estabelecidas novas atribuições. O fiscal de con
tribuições previdenciárias está assumindo cada vez
mais um perfil mais de auditoria. No nosso contingen
te fiscal, nos últimos dois anos, houve o ingresso de
novos colegas. Temos, inclusive, um projeto no senti
do de criar a carreira de auditor da receita previden
ciária, que é exatamente para ampliar e abarcar es
ses outros aspectos, ou seja, a evolução do cenário
que se dá. O fiscal de Previdência não pode mais ficar
vinculado somente ao Regime Geral da Previdência.
Ele pode trabalhar nessa questão dos fundos e, como
ele está próximo, está perto, está na cidade, está no
local, está regionalizado, a presença do Estado se
fará mais rapidamente. ~ só uma questão de injetar
treinamento, essas coisas todas.

No que se refere à potabilidade, como já disse, a
nossa preocupação é: a potabilidade vai dar ao segu
rado, ao trabalhador, ao participante direito a quê?
Ele vai levar o quê? Esse pedaço, se já tiver um tempo
de aposentadoria, ou um direito, o que vai ser garanti
do a ele? Quem é que vai dizer a ele que contribuiu
durante vinte anos, está desempregado, normalmen
te não tem possibilidade de reingressar no mercado
de trabalho, porque isso é cada vez mais difícil... Quer
dizer, a que ele vai ter direito? ~ essa a questão.

Esta Comissão tem que ver o aspecto legal para
que o trabalhador possa chegar no seu fundo de pen
são... Evidentemente que ele tem a possibilidade de
continuar, pode manter, mas normalmente o trabalha
dor desempregado, nós temos casos, está sacando o
que tem para fazer outro tipo de investimento, até
mesmo montar um pequeno negócio, para sobreviver.

Então, essa questão da potabilídade precisa ser
bem amarrada, bem estabelecida na legislação, para
que não se torne um instrumento de disputa, de acir
'ramento entre os diversos fundos. O modelo do Chile
está em declínio, em decadência, por conta de um

acirramento. Criou-se um monopólio entre os diver
sos FP, quem é que tem mais...

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
(Fora do microfone.) Predatório, não é?

O DR. ANTONIO RODRIGUES NETO - Preda
tório. Cria-se uma situação predatória. Exatamente,
Deputado.

Isso precisa ser preservado para que, amanhã
ou depois, quem tiver maior poder de atração não
possa se aproveitar desse espaço. Então, essa é a
preocupação que temos no que se refere ao instituto
da potabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Vamos ouvir o Dr. Marcos Eduardo, Presidente da
Fenafisp.

O SR. MARCOS EDUARDO FREITAS
RODRIGUES - Já abordamos essa questão de esta
dos e municípios, mas, me parece que o fundamental
é que fique claro, e o projeto prevê que há condições
para que seja aceita a criação daqueles respectivos
fundos, e que haja uma base de sustentação atuarial
adequada para ele.

Há uma outra previsão, dos fundos multipatroci
nados, que pode se aplicar à questão dos municípios,
pelos menos daqueles menores que, com certeza,
são os que existem em quantitativo maior. O das capi
tais normalmente teriam condições, agora, os outros
6 mil ou 7 mil e tantos municípios, individualmente, te
riam pouquíssimas condições de fazer. Certamente,
hoje seria difícil que houvesse uma estrutura condi
zente de fiscalização para poder alcançar essa miría
de de fundos que poderiam ser criados se não houver
um critério rigoroso dessa fundamentação atuarial
para justificar a criação daquele fundo.

O Dr. Antônio Rodrigues Neto abordou parcial
mente aquilo que eu iria falar a respeito da potabilida
de, porque o que efetivamente aconteceu na experiên
cia chilena foi isto. Começaram a diminuir as adminis
tradoras dos fundos de pensão e o produto contribuin
te começou a ser muito procurado. Para isso, ofere
ce-se uma vantagem daqui, uma vantagem dali, e com
o instituto da potabilidade ampla, geral e irrestrita, ele
vai pulando de galho em galho, às vezes sem perceber
que um pedaço daquela contribuição que ele verteu
anteriormente está ficando em cada fundo de origem.
Como mencionei inicialmente, o instituto da potabilida
de nos parece um instituto bem-vindo, porém, não há a
menor condição de ser dessa forma desregrada, va
mos dizer assim, como aconteceu no Chile. Creio que
podemos estabeleceralgumas normas claras do que é
possível levar e como.
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Uma outra preocupação, que tamDém Ja tive a
oportunidade de externar e vale a pena reforçar, é o
fato de que a única restrição prevista no PLP n!2 10 a
respeito da potabilidade é a questão da carência. Ou
seja, parece que há, e talvez a intenção seja essa, a
possibilidade de que, não cumprida uma determinada
carência - que não está fixada, vai ser fixada em uma
regulamentação -, o trabalhador, ao ser demitido, não
leve absolutamente nada daquilo. Se essa carência
for fixada, por exemplo, em dez anos, com o grau de
rotatividade da mão-de-obra no Brasil hoje, vamos
estar enriquecendo o fundo de pensão e empobre
cendo o·participante. Não há dúvida nenhuma.

O aspecto fundamental da potabilidade para o
mercado brasileiro é a definição da carência, tendo
em vista claramente o contraponto da rotatividade da
mão-de-obra no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Não havendo mais nenhum parlamentar inscrito, e,
como os expositores já dirimiram todas as dúvidas,
vou encerrar a sessão. Deixo de convocar uma próxi
ma reunião tendo em vista ser prerrogativa do Presi
dente titular, Deputado Nelson Marchezan, que certa
mente o fará e comunicará a todos os membros.

Está encerrada a reunião.

TERMO DE REUNIÃO
PLP Nº1D, DE 1999

No dia 11 de agosto de 1999, às quatorze horas
e quarenta minutos, na sala nº 11 do anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, deixou de ser realizada, por fal
ta de quorum, reunião previamente convocada para
tratar de assuntos internos. Estiveram presentes os
senhores Deputados Nelson Marchezan - Presi
dente, Affonso Camargo, Ricardo Berzoini e Synval
Guazzelli, titulares. E, para constar, eu Francisco Sil
va Lopes Filho, Secretário, lavrei o presente Termo de
Reunião, que irá a publicação.

TERMO DE REUNIÃO

No dia 17 de agosto de 1999, às quatorze horas
e quarenta e cinco minutos, na sala nl! 7 do anexo 11 da
Câmara dos Deputados, deixou de ser realizada, por
falta de quorum, reunião previamente convocada
para tratar de assuntos internos. Estiveram presentes
os senhores Deputados Nelson Marchezan - Presi
dente, Manoel Castro - Relator, Affonso Camargo, Ri
cardo Berzoini, Rodrigo Maia e Wellington Dias, títula
res, Laura Carneiro, Luis Barbosa e Renildo Leal, su
plentes. E, para constar, eu Francisco Silva Lopes Fi
lho, Secretário, lavrei o presem ~ Termo de Reunião,
que irá a publicação.

Ata da 151 Reunião Ordinária, realizada em 12

de setembro de 1999

Em primeiro de setembro de mil novecentos e
noventa e nove, às quatorze horas e vinte minutos, no
Plenário nº 8 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Deputado Nelson Marchezan,
reuniu-se ordinariamente a Comissão Especial desti
nada a analisar o Projeto de Lei Complementar nl! 10,
de 1999, do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o Re
gime de Previdência Complementar e dá outras pro
vidências", com a participação das Comissões Espe
ciais destinadas a analisar os PLP n!!! 8 e 9/99. Com
pareceram os Deputados Affonso Camargo, Arlindo
Chinaglia, Freire Júnior, João Magalhães, Manoel
Castro, Medeiros, Nelson Marchezan, Raimundo Co
lombo, Ricardo Berzoini, Ricardo Maranhão, Synval
Guazzelli e Wellington Dias, titulares; Adolfo Marinho,
Costa Ferreira, Paulo Octávio, Renildo Leal e Wilson
Braga, suplentes - membros da Comissão Especial
do PLP 10/99; Almeida de Jesus, Almerinda de Car
valho, Armando Abílio, João Matos, Jorge Alberto,
José Pimentel, Juquinha, Lídia Quinan e Werner
Wanderer, titulares - membros da Comissão Especial
do PLP nº 8/99; Enivaldo Ribeiro, Gilmar Machado,
Robson Tuma, Ursicino Queiroz, Gustavo Fruet,
Helenildo Ribeiro, Max Mauro, Pedro Chaves, titulares;
Jaime Martins, suplente - membros da Comissão Espe
cial do PLP n!2 9/99. Não compareceram os Deputados
Alceu Collares, Átila Ura, Basílio Villani, Caio Riela,
Eduardo Jorge, Emerson Kapaz, Euríco Miranda,
Herculano Anghinetti, Hugo Biehl, Jaime Fernandes,
Joel de Hollanda, José Chaves, José Priante, Uno
Rossi, Luciano Bivar, Nelson Proença e Rodrigo
Maia. Ordem do Dia: Audiência Pública com a
presença do Ministro da Previdência e Assistência
Social, Dr. Waldeck Vieira Ornélas. O Senhor Presi
dente convidou o expositor a tomar assento à Mesa,
esclarecendo ao Plenário o ordenamento dos traba
lhos, os critérios estabelecidos no Regimento Interno
da Casa e, em seguida, concedeu a palavra ao Minis
tro Waldeck Ornélas. Encerrada a exposição, debate
ram o assunto os Deputados Armando Abílio, Manoel
Castro, Robson Tuma, Freire Júnior, Werner Wande
rer, Arlindo Chinaglia, Ursicino Queiroz, José Pimen
tel, Ricardo Maranhão, Adolfo Marinho, Ricardo Ber
zoini, Wellington Dias, Synval Guazzelli, José Cha
ves, Jairo Carneiro e José Unhares. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente convidou o
Deputado José Unhares, Presidente da Comissão
Especial do PLP nº 9/99, para fazer suas considera
ções finais e encerrar a reunião. O .:''''"utado José U
nhares agradeceu as presenças do 1ll1inistro Waldeck
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.Ornélas, de todos os Deputados, Relatores e Presi
dentes e encerrou a reunião às dezessete horas e
trinta e cinco minutos. E, para constar, eu, Francisco
da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a presente Ata
que depois de lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão
Especial destinada a analisar o Projeto de Lei Com
plementar n!! 10, de 1999, do Poder Executivo, que
dispõe sobre o regime de previdência complementar.

Esta é uma reunião conjunta das Comissões
Especiais destinadas a analisar os Projetos de Lei
Complementar n9! 8, 9 e 10, com a presença, extre
mamente honrosa para nós, de S. Ex! o Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social, Dr. Waldeck Vieira
Ornélas.

Já convidei para participar da Mesa o ilustre
Deputado Padre José Unhares, Presidente da Comis
são destinada a examinar o PL nQ 8, e convido neste
instante a compor a Mesa o Deputado Enivaldo Ribei
ro, Presidente da Comissão do PL n!! 9. Chamo
também para fazer parte da Mesa os Srs. Relatores
Deputado Manoel Castro, da Comissão do PL n2 10,
Deputado Werner Wanderer, do PL nQ 8, e Deputado
Robson Tuma, do PL n2 9.

Quero esclarecer a todos que, embora esta seja
uma reunião da nossa Comissão, considero-me pre
sidindo os trabalhos juntamente com o Deputado Pa
dre José Unhares e com o Deputado Enivaldo Ribei
ro, tão logo ele chegue. Estamos aqui numa Presidên
cia trina, também com três Relatores.

Antes de conceder a palavra ao Sr. Ministro,
quero comunicar a todos os membros da Comissão
-alguns ainda não se encontram no Plenário, mas,
depois poderemos repetir a informação - que fizemos
um entendimento entre os três Presidentes e os três
relatores, e esperarmos que o Plenário aprove a nos
sa decisão. Cada relator vai relatar aquilo que lhe diz
respeito, mas, vai incluir no seu relatório os relatórios
referentes aos outros PL, de tal forma que o Relator
da Comissão do PL n!! 8 vai incluir em seu relatório,
além daquilo que lhe foi atribuído, os relatórios das
Comissões dos PL n2! 9 e 10, o mesmo fazendo o Re
lator da Comissão do PL n2 9 e o da Comissão do PL

. n2 10. Dessa forma teremos três relatórios idênticos.

As nossas providências para que pudéssemos
aglutinar tudo em uma só Comissão não tiveram su
cesso, por razões burocráticas, então adotamos essa

, engenhosa opção.

Convido o Deputado Robson Tuma, Relator da
Comissão do PL n9 9, a tomar assento à mesa.

Tive um encontro incidental com o Presidente
da Câmara hoje e já asseguramos que os três Relato
res falarão no Plenário quando do encaminhamento
da votação do projeto, de tal forma que aprovando um
estaremos aprovando os três, prejudicando um esta
remos prejudicando os três. Teremos um projeto úni
co para uma lei que deve ser única. Do contrário tería
mos cabeça de um lado, corpo de outro, membros de
outro. Vamos juntar tudo, com a aquiescência e as
bênçãos do Sr. Ministro da Previdência, tenho certe
za.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Quem dá bênçãos aqui é o Padre José Unhares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Estamos todos de acordo. Não há a menor
dúvida. Como vemos, esta Comissão está caminhan
do para a unanimidade.

Antes de passara palavra ao Sr. Ministro, desejo
esclarecer que, para o melhor andamento dos traba
lhos, adotaremos os seguintes critérios estabelecidos
no Regimento Interno da Casa.

O Sr. Ministro disporá de até trinta minutos para
a sua exposição, período em que não deve ser apar
teado. Terminada a exposição, iniciaremos os
debates. Os Srs. Deputados interessados em inter
pelar S. Ex! deverão inscrever-se previamente junto à
Secretaria. Os Deputados inscritos para interpelar o
Sr. Ministro poderão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de 5 minutos, tendo o
Sr. Ministro igual tempo para responder, facultadas répli
ca e tréplica pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis.

Esclareço que esta reunião está sendo gravada,
para posterior transcrição, por isso solicito que falem
ao microfone sempre que usarem da palavra.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABíLlO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. Ex! está convidado a fazer parte da
Mesa, como um dos Presidentes. Esta é um reunião
conjunta.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABrLlO - O
Presidente é o Deputado Enivaldo Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Tudo bem. Perdão, Enivaldo.

Pois não, Deputado Armando Abílio. V. Ex! tem a
palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO ARMANDO ABrUO - Sr.
Presidente, fui procurado hoje por uma representa
ção do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia. Lá eles têm uma previdên-
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cia que se chama Mútua. Pergunto a V. Ex!! qual seria
o instrumento legal para que também incluíssemos
aquela previdência nessa regulamentação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Depois da exposição do Ministro vou asse
gurar a palavra a V. Ex!, para que suscite o problema,
que vou encaminhar aos Srs. Relatores, como suges
tão.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra V. Ex!.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Ape
nas quero antecipar ao nobre Deputado Armando
Abílio que lamento que o Confea não tenha pensado
nisso antes. Esse assunto foi suscitado porque há um
projeto de iniciativa do Poder Executivo sobre a regu
lamentação das Art, e foram levantadas algumas
questões pertinentes a esse fundo, o Mútua. Foi feito
um requerimento, que já foi encaminhado ao Gover
no, tanto na área da Susep como na da Secretaria de
Previdência Complementar, pedindo informações
não só em relação a ela, como em relação ao proble
ma da OAB.

Portanto, esse é um tema que está em aberto. A
discussão do projeto de lei já prevê esses casos.
Então, esse pedido de informação agora soa falso em
relação às medidas que o Confea deveria ter tomado
a tempo e à hora, e não tomou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Sr. Relator.

Concedo a palavra a S. Ex! o Sr. Ministro da Pre
vidência e Assistência Social, Dr. Waldeck Vieira
Ornélas.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Exmos. Sra. Presidentes das Comissões Especiais
que analisam os projetos de lei relativos à Previdên
cia Complementar, Deputados Nelson Marchezan,
Enivaldo Ribeiro e José Unhares, Exmos. Srs. Relato
res, Deputados Manoel Castro, Robson Tuma e Wer
ner Wanderer, Sras. e Srs. Deputados, com grande
satisfação compareço hoje a esta Casa, para partici
par desta reunião conjunta das três Comissões Espe
ciais constituídas para o exame desse conjunto de
projetos, que corresponde ao primeiro passo para a
regulamentação da reforma da Previdência.

Começou-se com os projetos relativos à previdên
cia complementar, que são, por coincidência e por força
da Emenda nº 20, projetos de lei complementar. Na ver
dade, o regime de previdência complementar brasileiro
é efetivamente existente desde 1977, quando-foi instituí
do e regulamentado por meio da Lei nº 6.435, Mas, é

preciso salientar e ressaltar que, a partir da reforma
recentemente aprovada, a previdência complementar
passa a ocupar papel ainda mais relevante entre as
opções de seguro social. _

De pronto, chamo a atenção para o fato de que
falta em nosso País uma cultura de seguro social.
Isso, certamente, se deve à larga tradição inflacioná
ria com que por tanto tempo convivemos e que, so
mente a partir da instituição do Plano Real, em julho
de 1994, deixou de nos perseguir. Trata-se, portanto,
de uma oportunidade ímpar que tem o nosso País,
neste limiar de um novo século, de dar passos largos
no sentido da consolidação, diria mesmo da criação
de uma cultura de seguro social entre nós.

Digo isso exatamente porque, se tomarmos os
dados de 1997, em relação aos quais existe a PNAD,
tínhamos então 64,8 milhões de trabalhadores brasi
leiros, ou seja, de população ocupada, no entanto a
previdência social básica -,e, vejam bem que me refi
ro à Previdência Social, que é a previdência básica,
que é por definição social, por isso, é pública - tinha
então uma filiação de apenas 27,9 milhões de tra
balhadores, 22 milhões deles contribuintes compulsó
rios pela condição de trabalhadores com carteira as
sinada.

O que se deduz daí é que, de cada dez trabalha
dores brasileiros, apenas quatro têm a proteção do
seguro social. É preciso, por conseguinte, que faça
mos um grande esforço no sentido de ampliar a co
bertura do seguro social no Brasil, seja no que diz res
peito à previdência básica, que é a do Regime Geral
de Previdência Social, cujo teto foi estabelecido pela
Emenda Constitucional nº 20 e tem hoje o valor de
R$1.255,32, seja no que diz respeito à previdência
complementar de natureza privada, sejam fundos de
pensão, que dizem respeito à previdência fechada,
seja a previdência aberta.

Esse é o grande desafio que temos pela frente,
a grande preocupação que devemos ter na análise
desses projetos de lei que visam exatamente abrir os
horizontes para que a previdência complementar pos
sa crescer em nosso País, ocupando um espaço que
ainda não foi abrangido, e consolidar-se corno um
instrumento importante de agregação da poupança
nacional e de direcionamento de recursos para inves
timentos de longo prazo.

Nós que tanto vemos crítica à dependência que
o nosso País tem em relação ao capital estrangeiro,
devemos..

(Intervenção fora do mícrofone./naudíve/.)
O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - ...

devemos ter a nossa atenção voltada para o fato ,de
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que o fortalecimento e a consolidação da previdência
complementar se constitui num elemento fundamen
tai para fortalecer a economia nacional.

Na verdade, esse conjunto de projetos tem crité
rios e objetivos bastante claros. Destaco a segurança
e confiabilidade do sistema de previdência comple
mentar em relação ao qual vários itens evários instru
mentos e mecanismos novos são adicionados por es
sas propostas, os quais não alteram substantivamen
te o perfil que a Lei nº 6.435 estabeleceu em nosso
País e consolidou ao longo dos últimos 22 anos, mas,
buscam exatamente ampliar e enriquecer a nossa ex
periência com esses elementos e instrumentos novos
que vêm agregar.

De outro lado, há uma preocupação fundamen
tai com a proteção dos participantes dos planos e dos
fundos de previdência complementar. É preciso que
tenhamos sempre presentes a defesa e a proteção
dos interesses dos participantes, e, também, a flexibi
lização da legislação, mediante o estabelecimento de
princípios gerais na lei complementar, para que sejam
aperfeiçoados ao longo da sua execução e detalha
dos ao longo da sua implementação. Como poderei
chamar a atenção durante esta exposição, hoje·esta
mos na vigência da Lei n2 6.435.

De outro lado, há uma preocupação fundamen
tai de criar condições para a expansão e democratiza
ção do acesso dos trabalhadores brasileiros ao siste
ma de previdência complementar. Esses seriam, por
assim dizer, os quatro itens básicos para os quais eu
pediria a atenção inicial do Plenário.

O regime de previdência privada está entre nós
dividido em entidades fechadas e abertas. Nas enti
dades abertas, a associação é facultada a qualquer
pessoa, e geralmente elas são operadas por grandes
instituições financeiras e seguradoras. Já nas fecha
das a associação é restrita aos funcionários da em
presa, denominada patrocinadora.

• A nossa previdência complementar é atualmen
te composta de 349 entidades de previdência privada,
patrocinadas por 2 mil e 71 empresas. Essas entida
des compreendem cerca de 1milhão e700 mil partici
pantes ativos e 645 mil beneficiários, com uma pro
porção de 2,6 contribuintes por beneficiário.

Considerando-se apenas os participantes ati
vos das entidades fechadas de previdência privada,
também conhecidas como fundos de pensão, esse
número representava apenas 2,5% da população
ocupada do Brasil em 1997. Observe-se, por conse
guinte, o quanto é tímida a participação da previ
dência privada no universo da população brasileira
ocupada. Por uma outra abordagem, e comparan-

do-se o número de participantes ativos da previdên
cia complementar com o número total de contribuin
tes para a previdência básica, esses representavam
apenas 5,7% dos contribuintes em 1997.

Mesmo com o reduzido número de participan
tes, as entidades de previdência complementar fe
chada possuem já significativa participação nos ati
vos de diversos setores da economia. Na verdade, es
ses ativos elevaram sua participação de 3,3% do Pib,
em 1990, para 10,3% do Pib, em 1998. Porém, se
comparado com algumas nações desenvolvidas, veri
fica-se que esse número é ainda muito reduzido, eu
diria mesmo inexpressivo.

Nos Estados Unidos, por exemplo, esse valor é
da ordem de 78%; no Japão, 40%, sem considerar
que existem países onde o valor dos ativos é igualou
maior que o próprio Pib, como na Suíça e na Holanda.

A importância da previdência complementar tor
na-se ainda maior considerando-se a capacidade de
captação, de mobilização de recursos, e a alocação
eficiente que os fundos possam proporcionar às pe
quenas rendas, aumentando assim a acumulação da
poupança interna de longo prazo. Porém, para que
haja consolidação desse tipo de poupança de longo
prazo entre nós, é de primordial importância uma
grande credibilidade no regime de previdência com
plementar.

Não menos importante que isso, ressalte-se o
papel da regulamentação e da fiscalização para tor
nar as entidades de previdência privada participantes
ativas no financiamento doméstico do investimento
de longo prazo. Com a expansão prevista dos ativos
financeiros das entidades de previdência privada, ha
verá uma grande contribuição para o desenvolvimen
to e aperfeiçoamento do mercado brasileiro de capita
is, diversificando-se o leque de produtos financeiros
existentes. Ressalte-se ainda que instituições e mer
cadores financeiros amplamente desenvolvidos
constituem condição indispensável para atrair e reter
a poupança externa e interna em bases sustentáveis.

Com o teto do benefício previdenciário estabele
cido a partir de dezembro de 1998, os servidores pú
blicos e celetistas sem previdência complementar
que tiverem a intenção de receber na aposentadoria
valores superiores a esse teto terão de procurar um
fundo de pensão ou optar por uma entidade aberta de
previdência privada. Um dos objetivos da reforma da
previdência foi abrir oportunidades para a ampliação
do regime de previdência complementar, que tinha
sua expansão limitada, introduzindo para isso as mu
danças tão esperadas.
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Da,ndo início ao processo de regulamentação
da reforma da previdência, os três projetos de previ
dência complementar que as três Comissões aqui re
unidas examinam buscam exatamente cobrir o es
pecto desse conjunto de atividades.

O. primeiro deles propicia a modernização e
atualização da legislação que regula o regime de pre
vidência complementar, com o objetivo de ampliar e
democratizar o acesso da população a essa forma de
previdência e contribuir para a formação de poupança
de longo prazo, tão necessário ao desenvolvimento
econômico e social do País.

Os dois outros referem-se à previdência com
plementar no âmbito do setor público, estabelecendo
as normas que devem reger a relação entre a esfera
pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, suas autarquias e fundações, bem como
permissionárias e concessionárias e sua~ respecti
vas entidades fechadas de previdência complemen
tar. Objetiva-se definir parâmetros que assegurem a
profissionalização, a moralidade e a transparência no
uso dos recursos públicos, bem como fixar as normas
gerais para a instituição desse tipo de entidade pelos
diversos entes públicos, estendendo a eles e aos
seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo
a possibilidade de contarem com esse importante ins
trumento de poupança e de complementação da apo
sentadoria, uma possibilidade que foi aberta pela
Emenda Constitucional nQ 20, pela reforma da Previ
dência.

Várias características do regime não serão alte
radas, como, por exemplo, a preservação do caráter
facultativo da previdência complementar e a manu
tenção da classificação entre entidades de previdên
cia fechadas e abertas. Contudo existem modifica
ções propostas em relação a ambas.

Em relação à organização jurídica das entida
des abertas, propõe-se que sua constituição somente
poderá ser feita sob a forma de sociedades anôni
mas, não se admitindo mais sua existência sob a for
ma de entidades sem fins lucrativos, ao contrário da
legislação vigente. Esse dispositivo representa um
avanço no controle da transparência das entidades
abertas, uma vez que a motivação e objetivo principal
dessas entidades é o lucro.

Outra inovação será introduzida nos planos de
contribuição. Atualmente, a lei prevê apenas o plano
de benefício definido. Nesse tipo de plano, o partici
pante define quanto quer receber de aposentadoria, e
as contribuições vão variar de acordo com essa defi
nição. A nova legislação traz, também, a opção pelos
planos de contribuição definida e variável, em que,

contrariamente à situação vigente: o participante defi
ne com quanto quer contribuir, para então se calcular
o valor do seu benefício.

Tem-se ainda, com o intuito de desenvolver e
modernizar o setor de previdência complementar, a
introdução de novos conceitos, tais como a potabili
dade, o benefício deferido, a instituição do resseguro
ou fundo de solvência, a criação da figura do institui
dor e dos fundos multipatrocinados.

Com a potabilidade, tanto o servidor público
quanto o trabalhador da iniciativa privada que partici
par de um fundo de previdência complementar terá a
possibilidade de carregar as suas reservas de um
fundo para outro, levando também as contribuições
do patrocinador ou instituidor. Se a potabilidade for
completa, o participante não terá nenhum custo para
mudar de um fundo para outro. Porém, haverá a ne
cessidade de um tempo mínimo de permanência em
cada fundo, para se evitarem mudanças desnecessá
rias ou em períodos de tempo muito reduzidos e, con
seqüentemente, aumento nos custos operacionais
dos fundos, como se observa em outros países, inclu
sive em países latino-americanos.

Aqui há de se ter um cuidado muito especial, no
sentido de estabelecer não apenas um tempo mínimo
de vinculação ao fundo para que possa haver o direito
à potabilidade. No caso de um tempo menor, haverá o
recurso ao benefício deferido, sendo desejável que se
estabeleça, via regulamentação, que será condição
fundamental para se admitir a potabilidade a quebra
do vínculo empregatício com o patrocinador.

Já o benefício deferido, de caráter proporcional,
representa uma variante da potabilidade, mais desti
nado a trabalhadores que tenham menor tempo de
vinculação ao fundo. Por meio deste instrumento, o
participante terá a faculdade de optar pelo recebi
mento futuro de um benefício, proporcional às suas
contribuições, em razão da cessação do vínculo em
pregatício com o patrocinador ou da sua relação com
o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício
pleno da potabilidade. Novamente, será garantida ao
participante a totalidade das contribuições aportadas
em seu nome, por ele próprio ou pelo patrocinador.

Faço questão de chamar muita atenção para
este ponto, da importância da potabilidade e do bene
fício deferido, porque, no presente, quando o traba
lhador é desligado da empresa, leva muitas vezes
apenas metade daquilo que ele, trabalhador, aportou,
e nada do que aportou o empregador. Com isso, há
um tratamento discricionário, negativo, prejudicial aos
participantes dos fundos de pensão.
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Eu aventaria a hipótese de que esse procedi- É verdade, que há de se tomar cuidados, fazen-
mento, que considero incorreto, deriva-se do fato de do com que haja a separação de ativos, personalida-
que nossos planos, hoje, trabalham predominante- des jurídicas distintas, uma administração profissio-
mente com o critério do benefício deferido. E, como nalizada desses fundos. A introdução desse instru-
não se apoiaram originalmente em critérios atuariais, mento vai possibilitar a ampliação da cobertura de
buscam dessa forma indireta, transversa, compor as segmentos como o dos trabalhadores autônomos,
suas reservas para assegurar o seu equilíbrio. com os quais estamos tão preocupados no que diz

Nós precisamos ter a segurança de que a defe- respeito à própria previdência básica. Temos no Brasil
sa dos interesses dos participantes há de ser uma 20 milhões de trabalhadores por conta própria, que
precondição e uma orientação permanente nossa, não têm nenhum seguro social. São pessoas que tra-
seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, balham até a idade máxima e não se aposentam ja-
em relação à nova legislação de previdência comple- mais. Ao parar de trabalhar, têm suas rendas caindo a
mentar. zero e vão viver na dependência das suas famílias,

De outro lado, o resseguro está sendo proposto dos seus filhos. Isso não é desejável, porque é um fa-
para garantir aos participantes dos fundos os seus di- tor de instabilidade social no País. Precisamos, por
reitos, no caso em que se constate incapacidade fi- isso mesmo, ampliar a cobertura desse segmento,
nanceira do fundo de pensão ao qual estejam vincula- desse enorme contingente da população.
dos. É um mecanismo de combate às flutuações cícli- Se queremos que a previdência básica possa
cas e a crises pontuais, a fim de evitar que se expan- abraçar esses nossos 20 milhões de irmãos, razão
dam por todo o sistema, prevendo-se, alternativa- também existe para que se dê a eles a possibilidade
mente, o funcionamento do fundo de solvência, cuja de, trabalhando sem vínculo empregatício, ter o seu
criação dependeria de uma lei ordinária. A definição a sistema de previdência complementar.
ser adotada pelos órgãos gestores e fiscalizadores é Por último, a questão do multipatrocínio. O obje-
de fundamental importância para que possamos ter tivo é, mais uma vez, expandir o "regime de previdên-
um monitoramento adequado do regime de previdên- cia complementar. Com os fundos multipatrocinados,
cia complementar, de modo a assegurar a credibilida- será possível contar com empresas que não possuem
de do regime e o interesse dos participantes. volume de empregados que justifique a criação de

Uma outra inovação, da maior importância, vem fundos independentes autônomos, um para cada em-
com a criação da figura do instituidor. Aliás, tanto o presa. Nos fundos multipatrocinados haverá mais de
instituidor quanto o multipatrocínio de planos são ins- um patrocinador, e, executa-se o plano de benefícios
trumentos que objetivam, fundamentalmente, possi- acessível a todos os participantes, com ou sem soli-
bilitar a expansão e atingir aquele objetivo de demo- dariedade patrimonial. Assim serão viabilizados ga-
cratização do acesso dos trabalhadores brasileiros ao nhos de escala que possibilitem a patrocinadores e
regime de previdência complementar. No que diz res- instituidores de menor porte ofertar previdência com-
peito à figura do instituidor, amplia-se o conceito, já plementar para seus empregados e associados. O
que hoje há uma limitação, e, apenas, empresas cha- que se tem em vista é, sobretudo e particularmente,
madas patrocinadoras podem criar fundos de pensão estender às pequenas e médias empresas a possibili-
para os seus empregados. Com a reforma, associa- dade de virem a instituir fundos de pensão para os
ções profissionais, sindicatos, cooperativas, organi- seus empregados, para os seus trabalhadores. Não
zações de classe e outras instituições poderão ter podemos, não devemos, não é justo que, por via le-
seus fundos de previdência complementar. gal, excluamos das possibilidades de contar com a

De nenhum modo este novo conceito se confun- previdência complementar, sobretudo com a partici-
de com as antigas capitalizações, com os antigos pação em fundos de pensão fechados, o grande con-
montepios que acarretaram no passado tão forte re- tingente de trabalhadores, a maioria, sem dúvida, que
sistência da população em relação às entidades de se vincula pelo fato de ter encontrado oportunidade
poupança. Trata-se, na verdade, de modelo adotado de trabalho em empresas de pequeno e médio porte.
com sucesso por países da União Européia e pelos É preciso também a eles garantir o direito real, efetivo,
Estados Unidos. Lá existe a possibilidade, que se da possibilidade de acesso a essas entidades.
quer também introduzir neste País, de pessoas jurídi- Sr. Presidente, Srs. Relatores, não desejo es-
cas de caráter profissional, classista ou setorial opta- tender-me demasiadamente, para possibilitar que fa-
rem por instituir para seus associados ou membros çamos um debate sobre os aspectos específicos que
uma entidade fechada de previdência complementar. são objeto de questionamentos destas Comissões,
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mas, quero fazer referência aos números globais da
previdência complementar, de modo adicional.

Considerando-se apenas as entidades fecha
das de previdência privada, o total de participantes
ativos era de 1 milhão e 600 mil, com 447 mil benefi
ciários, em 1998. A relação entre participantes ativos
e beneficiários na aberta é superior à fechada, o que
decorre do fato de que a previdência aberta tem apre
sentado grande crescimento no número de partici
p~ntes nos últim9s anos, chegando a um total, em
1998, de 2,9 milhões de partiCipantes, com aumento
de 12% em relação ao ano anterior.

O crescimento do volume de ativos de uma enti
dade previdenciária é resultado de três fatores bási
cos: a rentabilidade dos ativos, as contribuições dos
afiliados preexistentes e a agregação de novos pia
nos. O total de ativos nas fechadas, em 1998, foi de
93,2 bilhões, enquanto as abertas ficaram com 8,2 bi
lhões, uma diferença de dez vezes entre uma e outra.
Grande parte dessa diferença decorre das contribui
ções do empregador, existentes nas entidades de
previdência fechada. Depois da estabilidade, a de
manda pela previdência privada cresceu e foi atendi
da, basicamente, pelas instituições abertas. De acor
do com as estimativas da Anapp, a receita anual dos
planos previdenciários cresceu 490% entre 1994 e
1998, atingindo o total de 3,2 bilhões no ano passado.
Em relação à carteira de investimentós, total de ati
vos, houve um crescimento de 300% nos últimos qua
tro anos, tendo alcançado a cifra de 8,2 bilhões em
1998. Esse crescimento foi muito maior do que o ob
servado nos planos de previdência fechados.

Nos planos de previdência fechados, o cresci
mento, em 1998, foi de apenas 30% em relação ao
ano anterior. De fato, após a estabilidade, as entida
des fechadas apresentaram grande crescimento.
Entre 1994 e 1998, o volume de ativos cresceu 40%,
mas essa evolução, ainda assim, é bastante inferior à
dos planos abertos.

Outro fato que pode ser destacado é que, não
obstante o crescimento do volume de ativos, o núme
ro de contribuintes ficou praticamente estagnado en
tre 1994 e 1998. Isso ressalta que o crescimento dos
ativos no período deveu-se mais aos rendimentos das
aplicações e ao pagamento das mensalidades dos
afiliados do que à entrada de novos contribuintes.

É fundamental, por conseguinte, que estes três
projetos que estamos examinando aqui, ao moderni
zar e atualizar a legislação, propiciem uma ampla ex
párisão da previdência complementar, da previdência
privada entre nós, contribuindo dessa forma para au-

mentar a segurança social e proteger o maior número
possível de trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, com essas palavras desejo en
cerrar a minha participação inicial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao Ministro a belíssima contribui
ção que traz aos trabalhos das nossas Comissões.
Sei que faço este agradecimento, também, em nome
dos Presidentes Deputado Padre José Unhares e
Deputado Enivaldo Ribeiro, a quem assegurarei a pa
lavra no final reunião, para as considerações que de
sejarem fazer.

Agradeço também a todos os Deputados a pre
sença, que dá a estas reuniões a devida importância.

Consulto o Sr. Ministro se concorda que os do
cumentos qüe acaba de ler sejam multiplicados e dis
tribuídos de imediato aos Relatores e demais mem
bros da Comissão. Se for possível, gostaríamos de
tê-los, para eventuais consultas, o mais rapidamente
possível.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Pode ser.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como é praxe nesta Casa, asseguro a pa
lavra, inicialmente, aos Srs. Relatores. Se me permitir
o Deputado Manoel Castro, vou começar pela minha
esquerda, com o Deputado Robson Tuma.

Tem a palavra o Deputado Robson Tuma.
O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA- Sr. Minis

tro, Srs. Presidentes das Comissões, Srs. Relatores,
Srs. Deputados, representantes de entidades e de
mais interessados no assunto, tenho tentado enten
der um pouco das propostas do Governo e conversar
com membros da Oposição, da Situação e de entida
des de classe em audiências públicas nesta Casa. A
mim ainda cabem algumas dúvidas, que eu gostaria
de esclarecer a fim de poder, o mais rápido possível,
apresentar o relatório final.

Sr. Ministro, eu gostaria de fazer algumas per
guntas. Nas audiências públicas, temos discutido com
entidades e partidos da Oposição e da Situação a
respeito de algumas questões. "Peço a V. Ex! que, se
possível, dê-nos a idéia global do Governo, e de seus
técnicos, que são pessoas extremamente capazes,
sobre esses pontos.

A primeira dúvida refere-se à paridade. A forma
como ela é citada no PLP nº 9 possibilita a interpreta
ção de que "poderá", e não de que "deverá" existir a
paridade entre a contribuição do patrocinador e a do
assegurado. .

O segundo aspecto é o resseguro. O resseguro
é obrigatório para todos os planos de benefícios de
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O regime de previdência complemen
tar de que se trata na presente lei comple
mentar garantirá aos participantes de seus
planos de benefício o mesmo elenco de be
nefícios do Regime Geral de Previdência
Social.

A proposta do Governo garante aos servidores
os benefícios de risco decorrentes de invalidez e mor
te durante a fase laborativa.

O § 12, do art. 72 da lei do Governo diz o seguinte:

Art. 72 ( ... )

§ 1º O regime de que se trata no
caput terá caráter contributivo, observados
os critérios que preservem seu equilíbrio
financeiro e atuarial, não podendo a contri
buição normal do patrocinador para os pIa
nos de benefício, em hipótese alguma, ex
ceder à do participante.

Há uma nova proposta, discutida nas reuniões
de audiências públicas:

§ 1R O regime de que trata o caput
terá caráter contributivo, dentro de critérios
que preservem seu equitrbrlo financeiro e
atuarial, observado o disposto no art. 52 da
Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e as
regras específicas emanadas do órgão re
gulador e financiador.

Além das propostas e das considerações que eu
tinha feito, Sr. Ministro, essas são idéias que vieram a
este Relator. Ninguém melhor do V. Ex!, que tem estu
dado com todos os técnicos de todas as partes e tam
bém com os funcionários, sabe o que se aproxima
mais de algo que seja justificável e que realmente re
presente não só os anseios dos funcionários, mas,
também, o que se chama de normalidade. Faço essas
perguntas para que a lei não precise, daqui a um ou

--dois anos, ser novamente modificada.
O art. 15, § 22, estabelece:

Entende-se por serviço passado o
tempo de serviço prestado ao patrocinador
até a data de adesão do participante ao re
gime de previdência complementar.

A nova proposta para o § 2º seria:

Entende-se por serviço passado o
femDO de servico considerado Dara a con-

entidades fechadas, porém, é facultativo nas entida
des abertas. Por isso, surge a idéia de se criar um se
guro ou alguma fórmula que dê garantia aos assegu
rados de que uma má administração não significaria a
perda total dos benefícios ali postos. Ou seja, uma
fórmula que garanta que o sistema não seja falido,
come;> infelizmente estamos vendo hoje.

Outro ponto. O PLP nº 9 trata dos funcionários
públicos. Qual seria a participação dos funcionários
em relação às diretorias desses fundos? A nosso en
tender, deveria ser igual. Como há paridade na contri
buição, deve existir também a paridade na administra
ção. Obviamente, deverá sempre haver um conselho
administrativo e um fiscal, sobre o que conversare
mos posteriormente, oferecendo a presidência de um
para uma parte e a presidência do outro para a outra
parte. Assim, os interessados, de um lado os funcio
nários, de outro o patrocinador, podem, em conjunto,
com força equilibrada, administrar todos os recursos,
a fim de que não haja problemas de má administração
ou má gestão dos recursos.

Sr. Ministro, outro ponto são os direitos já a1can
çados pelos funcionários. Optando pelo fundo, eles
levariam consigo aqueles direitos já alcançados ou a
intenção é clara de só permitir a participação nesses
fundos dos funcior'l'ários que estivessem ingressando
agora na atividade pública? .

Outro aspecto diz respeito à possibilidade de
termos mais de uma entidade - todos sabemos que
uma única entidade nos daria uma economia de es
cala, porém, se tivéssemos mais de uma, poderíamos
flexibilizar a participação, e cada uma dessas entida
des se aproximaria mais da contribuição do beneficia
do. Obviamente, poderia haver concorrência entre as
entidades, a fim de que os funcionários pudessem es
colher a melhor ou até mesmo obter mais benefícios
do qu~~tidadedaria.

Estou fazendo todas as perguntas porque acho
que torna-se mais fácil para o Ministro responder.

É extremamente interessante que as respostas
de V. Ex! sejam dadas perto dos outros Relatores,
porque há o risco de fazermos relatórios iguais. Além
disso, como os PLP n!!! 8 e 9 são espécíficos,-acabam
sobrepondo-se às diretr~zes do nº 10. Para que não
haja dúbia interpretação, é extremamente interessan-
te ouvir suas respostas. .. .

Sr. Presidente, o art. 79. diz o seguinte:

O regime da previdência complemen
tar de que se trata na presente lej coITiPle
mentar garantirá aos participantes de seus
planos os mesmos benefícios de venda pro
nrJ:lmJ:lrlJ:l A ~nntinll::lrl::l nfArp.ddns Deln reai-

ler:

me previdenciário a que se estiver vinculan
do.

Há uma proposta de redação que ey gostaria d.~
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cessão de benefícios previdenciários anteri
or à adesão ao regime de previdência com
plementar.

Eram essas as perguntas. Aguardarei a respos
ta de V. Ex", a fim de que possamos fazer algo em con
senso.

Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, Sr. Relator.
Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Eu

gostaria de fazer alguns comentários, começando por
chamar a atenção para o fato de que a paridade de
contribuição entre o ente público patrocinador do fun
do de pensão e o participante não é algo de que pos
samos dispor na lei complementar, porque já estabe
lecido na própria Emenda Constitucional n2 20.

Não há dúvida, por conseguinte, de que a pari
dade seja obrigatória. Não existe a dúvida suscitada
pelo Relator. A Constituição impõe a paridade, a rela
ção um para um, na contribuição do empregador,
vls-à-vis a contribuição do empregado.

Diz o art. 69 da Emenda Constitucional n2 20:

As entidades fechadas de previdência
privada patrocinada por entidades públicas,
inclusive empresas públicas de sociedade
de economia mista, deverão rever no prazo
de dois anos a partir da publicação desta
emenda seus planos de benefícios de servi
ço, de modo a ajustá-los atuarialmente a
seus ativos, sob pena de intervenção, sendo
seus dirigentes e os de suas respectivas pa
trocinadoras responsáveis civil e criminal
mente pelo descumprimento do disposto
nesse artigo. .

E o art. 52 estabelece que:

O disposto no art. 202, § 32, da Cons
tituição Federal, quanto à exigência de pari
dade entre a contribuição da patrocinadora
e a contribuição do segurado, deverá ter vi
gência no prazo de dois anos a partir da pu
blicação desta emenda...

A emenda constitucional já deixa expressa e
claramente definido que a relação tem de ser de um
paraum e dá o prazo de dois anos para que se cum
pram esses dispositivos. Deste modo, não há dúvida
quànto à paridade.
'.... De outro lado, quanto à pal1icipaçãó dos funcio

ná'rios - e, na parte final da sua intervenção, o Relator
referiu-se na verdade a itens qüe dizem respeito ao

PLP nº 8 -, o que se busca estabelecer, no art. 14, e
isso também é derivado de mandamento constitucio
nal, é que os novos fundos... Vejam bem, a lei com
plementar vai autorizar a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios a criar fundos de pensão,
mas vai haver a necessidade de uma lei ordinária
para, em cada caso, criar os fundos. Não estamos
aqui, ao aprovar a lei complementar, criando fundos
de pensão, sequer na própria União. Esta é uma lei
federal, mas é uma lei de princípios gerais, uma lei
que se aplica a todo o ordenamento federativo. Os es
tados que quiserem criar fundos de pensão haverão
de fazê-lo mediante lei própria, assim como a União,
que, para criar um fundo, deverá enviar ao Congresso
Nacional um projeto específico.

Por outro lado, somente os servidores efetivos
que vierem a ingressar no serviço público depois da
existência da tal lei serão vinculados ao fundo de pen
são e poderão optar entre vários planos.

É o que diz o art. 14 do Projeto n9 8 em relação
aos servidores preexistentes:

Somente mediante prévia, expressa e
irrevogável opção, poderá o servidor de car
go efetivo que tiver ingressado no serviço
público até a data da publicação do ato da
instituição do correspondente regime de
previdência complementar aderir ao mesmo.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - É o Pro
jeto de Lei n2 9.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sim,
é o PLP n2 9. Estava numerado errado aqui.

O que se busca é exatamente fazer com que te
nhamos a opção pelo servidor, e não a imposição pelo
empregador. Isso deriva de uma regra constitucional. A
Constituição estabelece que se dê o mando de cam
po ao servidor. Ele é quem opta por integrar-se ao sis
tema de fundo de pensão ou não, direito que não é
dado ao servidor que ingressar depois da instituição
do fundo. Neste caso, o ente público já terá definido a
sua política previdenciária.

Em relação a uma ou mais entidades se adotou,
se defende e se sustenta que se tenha apenas uma
entidade por ente público. Algumas vezes, costu
ma-se dizer que podemos ter entidade de grande por
te, e não vejo nenhum inconveniente nisso. Mas é pre·
ciso verificar - e o Congresso acaba de aprovar a re
gulamentação da reforma administrativa e acaba de
definir as carreiras de estado, estabelecendo as car·
reiras cujos servidores serão efetivos -o quadro do
setor público.
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Esses fundos somente serão aplicados a quem
ingressar depois da sua instituição - repito, após sua
instituição - na condição de servidores. Ora, no caso
da União, isso significa que esses fundos não estarão
ao alcance dos 500 mil servidores existentes, salvo
por expressa manifestação desses. Então, o que se
tem são fundos de porte que não serão, assim, tão vo
lumosos em termos de quantidade de participantes.

Num outro extremo, quero chamar a atenção
para o fato de que, mesmo no que diz respeito à cria
ção de regime próprio de previdência, fomos extrema
mente cuidadosos. E, por analogia ao regime de pre
vidência complementar, somente poderão ter regi
mes próprios, além de outros critérios, aqueles muni
cípios que tenham pelo menos um mil participantes.
Vejam que aí não se trata de previdência complemen
tar, mas de regime próprio, stricto sensu. E por que
se fez isso? Exatamente porque agora há um pressu
posto, há um comando, há um imperativo constitucio
nal que estabelece que os sistemas previdenciários 
os regimes previdenciários, os fundos previdenciários
- têm de responder ao critério de equilíbrio financeiro
eatuarial. Dessa forma, tomou-se como referência re
solução do Conselho de Gestão da Previdência Com
plementar que estabelece para os fundos - e aí eu
vou me referir também a um outro ponto no qual eu
me aprofundarei em seguida - a exigência de resse
guro ou de garantia para os fundos com menos de um
mil participantes, porque esses enfrentariam dificulda
des de equilíbrio atuarial.

Ora, se se considerar os municípios brasileiros,
apenas 7% dos servidores dos municípios brasileiros
ganham acima de 1 mil e 255 reais. Eesses 7% estão
concentrados num pequeno número de municípios.
Então não deverá haver, na forma da lei, a possibilida
de de fundos, por exemplo, em 5 mil e 500 municípios.
Poucos deles terão a possibilidade de criar fundos de
pensão.

O tema resseguro, aqui levantado, também diz
respeito a uma medida cautelar. E eu enfatizei muito,
mais do que a conveniência, a necessidade de defesa
dos interesses dos participantes. É preciso traduzir
isso de forma objetiva. Isso permeia toda a lei, sobre
tudo o Projeto n2 10, que define, que desenha todo o
sistema previdenciário. E com isso temos a preocupa
ção de estabelecer esses fundos para que eles te
nham algum mecanismo de garantia. Está-se estabe
lecendo, alternativamente, as figuras do resseguro ou
do fundo de solvência. É preciso ter algum mecanis
mo de garantia aos participantes.

Isto pode, não há dúvida, Sr. Relator, Deputado
Robson Tuma, ficar a cargo, por exemplo, do órgão

fiscalizador ou gestor, estabelecer esses parâmetros
ou essa condição, a partir de quando ele deva ser es
tabelecido. Essa é uma condição que, sem dúvida al
guma, pode se evoluir para ela dando, assim, um tra
tamento equânime, como foi feito com os fundos
abertos, nos quais onde está prevista a possibilidade
do resseguro.

Entendo que há aqui uma preocupação em
face...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Sr. Ministro, perdoe-me a intervenção.

O tempo de V. Ex! está esgotado. V. Ex! se exce
deu em dez minutos. Peço a V. Ex! que conclua, pois
ainda falarão os Srs. Parlamentares. Depois V. Ex! p0
derá responder às indagações dos nobres Deputados.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Pois
não. V. Ex! me desculpe, mas não registrei o tempo.
Mas atenderei imediatamente a V. Ex!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Ouvir V. Ex! é sempre um prazer, mas disse
isso apenas visando à condução dos trabalhos.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Atenderei imediatamente a V. Ex!. Prosseguindo, a
idéia é de que o resseguro exista como condição de
segurança do sistema. Sei que há grande preocupa
ção, inclusive na Casa, com o custo dos planos.

Nesse sentido, não teríamos nenhuma dificulda
de em concordar com que a obrigatoriedade do res
seguro passasse a ser facultativa, transferindo a defi
nição disso para uma regra complementar que pode
rá ser estabelecida pelo órgão gestor do regime.

Sr. Presidente, peço desculpas a V. Ex! por ter
me excedido no tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Muito obrigado a V. Ex!, Sr. Ministro
Waldeck Ornélas. V. Ex! usou o mesmo tempo do Re
lator.

Consulto o nobre Relator: V. Ex! já usou a réplica
e a tréplica no primeiro tempo? Asseguraria depois o
retorno, ou V. Ex! quer usar da palavra? (Pausa.)

Nobre Relator, concedo a V. Ex! apenas 3 minu-
tos.

.OSR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presi
dente, em relação aos esclarecimentos prestados
pelo Sr. Ministro, espero poder dar outra explicação
no final, para que outros Parlamentares também te
nham oportunidade.

O ,SR~ PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex! pela compreensão, nobre
Deputado.Robson Tuma.

. Com a palavra o nobre Deputado Werner
Wanderer, Relator do PL n2 8.
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o SR. DEPUTADO WERNER WANDERER 
Sr. Presidente, Sr. Ministro Waldeck Ornélas, Srs. Re
latores, Sr.!!! e Srs. Deputados.

Sr. Ministro, vou poupar o tempo de V. Ex!. Eu
trouxe por escrito todas as dúvidas que temos, por
que fizemos diversas audiências com a Abrap, com
os Drs. Carlos Duarte Caldas, Danilo Volpi e com o Sr.
Dércio Garcia Munhoz, tanto da Funpar quanto de to
das as instituições. E até o Sr. Gustavo Loyola partici
pou. E perguntamos muito a essas pessoas que aqui
vieram as dúvidas que tinham. Repito: vou deixar por
escrito.

Uma das questões que mais sentimos dificulda
de foi a da bitributação entre as pessoas. A pergunta
é: como poderemos garantir a não-incidência de im
postos para que o participante poupe seus recursos
por trinta anos? É a grande reclamação que quase to
dos fizeram.

E vou passar às mãos de V. Ex! as dúvidas, e se
puder responder a algumas ou a todas seria bom,
porque até para eu fechar o meu relatório vou precisar
dessas informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex!, nobre Deputado.

Para responder agora teria a bitributação. Essas
outras, Sr. Ministro, V. Ex! responderia por escrito, se
é o que bem entendi.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sr.
Relator Werner Wanderer, introduzimos ao Projeto
nº 10 - que diz respeito a todo o conjunto - dispositivo
no qual se estabelece a possibilidade de incentivo
aos investimentos e aos rendimentos provenientes de
aplicações, dos recursos das reservas técnicas, pro
visões e fundos - refiro-me ao art. 71 -, na forma da
lei. E estabelecemos isso por conta de quê? A matéria
tributária deve ser tratada em lei ordinária. Ela não é
objeto de lei complementar.

Se introduzíssemos a questão tributária, neces
sariamente ela não teria a força de leí complementar,
porque seria passível de modificação, por lei ordiná
ria. Esse é o ordenamento constitucional.

Concordo com V. Ex! quando afirma que há ne
cessidade de estímulo. Contudo, discordo daqueles
que pretendem imunidade ampla e genérica, que im
peça, por exemplo, aos fundos de pen'são pagarem
Imposto Predial e Territorial Urbano. Isto não faz sen
tido.

Temos de nos circunscrever aos estímulos e in
centivos às aplicações. E por isso estabeleceu-se no
corpo da lei que, por exemplo, no caso de transferên,:
cia de ativos de um fundo para outro, não cabe tributa...

ção, porque o recurso ainda não foi resgataao pelo
párticipante.

De modo que a sinalização que o projeto dá é a
de que a tributação se circunscreva ao resgate. Mas
não seria o caso de se tratar, em lei complementar,
essa matéria de modo detalhado. Procurou-se inscre
ver alguns critérios ou alguns princípios gerais, entre
eles a previsão de uma lei que possa estabelecer in
centivos para esse tipo de aplicação, o que, na nossa
ótica, é desejável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex!, Sr. Ministro.

O Sr. Relator não mais deseja fazer a réplica.
.Concedo, desde logo, a palavra ao Sr. Relator

do PLP nl! 10/99, nobre Deputado Manoel Castro.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Meu

caro Presidente, prezado Ministro Waldeck Ornélas,
demais Presidentes e Relatores das Comissões, Sf!!
e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores presen
tes.

Sr. Presidente, na verdade eu me dispensaria
de alguma argüição ao Sr. Ministro, em função do en
trosamento que temos tido por força das questões
suscitadas pelo PLP nº 10/99, da Previdência Com
plementar. Entretanto acho que é meu dever e obriga
ção esclarecer isso não apenas a todos os Parlamen
tares - muitos dos quais já conversei pessoalmente-,
mas ao público presente.

Em função das audiências públicas mantidas
em nossa Comissão, listamos os pontos mais polêmi
cos, de forma globalizante. Ou seja: discutimos con
ceitos. Fugimos à discussão específica do trecho. Re
ceb.emos grande e exc~pcional contribuição da
Assessoria Técnica Legislativa da Casa, inclusive su
gerindo a reformulação do ordenamento da proposta
governamental, sem entrar no mérito de algumas
questões, mas num agrupamento de questões.

Entre os sistemas gerais que foram exaustiva
mente debatidos com a Secretaria de Previdência
Complementar, com a equipe técnica do Ministério da
Previdência e Assistência Social, com a Assessoria
Técnica Legislativa desta Casa, e com a nossa parti
cipação em alguns encontros, inclusive com V. Ex!, Sr.
Presidente, quando teve a oportunidade de esclare
cer as inter-relações entre o Ministério da Previdência
e Assistência Social, o da Saúde e outras instituições
federais. Também com a Susep deu-se um encontro
nesse direcionamento, e também da equipe técnica.
Acho que todos os demais Deputados devem partici
par dos pontos básicos já discutidos.

O primeiro aspecto foi a revogação da .~ei

nº 6.435, .para a qual havia unanimidade contrár)a à
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revogação. Discutimos o tema e as razões técnicas
da revogação foram explicadas pelo Poder Executivo.
Mas procuramos elaborar um novo texto e nele inserir
algumas observações a fim de evitar a preocupação
de todos. A preõcupação quanto ao fato de revogar
ou derrogar era no sentido de evitar que espaços va
zios surgissem e pudessem prejudicar o funciona
mento da previdência e dos participantes naquilo já
destacado pelo Sr. Ministro - um dos pontos principa
is seria o problema da segurança e da confiabilidade.

O segundo foi a discussão sobre as caracterfsti
cas básicas dos órgãos de fiscalização e normatiza
ção. Se seria um ou dois órgãos, e quais suas compe
tências? Algumas questões são evidentemente da le
gislação ordinária, mas antecipamos isso, até para
que haja compatibilidade com a revogação da Lei
nll 6.435.

O terceiro aspecto muito debatido - e há enca
minhamento provavelmente satisfatório para o atendi
mento das reivindicações - é relativo às restrições fei
tas às assistências social e financeira. Ou seja: quan
to aos empréstimos aos associados e à vinculação,
ainda não encontramos uma forma final entre a assis
tência à saúde e à previdência. Como separar essas
duas questões: previdência e saúde, dentro da mes
ma instituição?

Estamos agrupando af outro grupo, porque são
questões interdependentes envolvendo o beneffcio
deferido, o resseguro e o fundo de solvência. Acho até
que o Sr. Ministro já se antecipou, quando comentou o
resseguro e o fundo de solvência. Pelo detalhamento
e ênfase com que S. Ex! falou sobre a portabilidade,
avançamos bastante nisso e há ainda alguns aspectos
de redação legislativa a serem tratados. Evidente
mente que quando da apresentação do relatório e do
debate interno realizado nas Comissões, esses pon
tos ainda poderão ser aperfeiçoados. A redação po
deria ser aperfeiçoada, incluir ou excluir algum item,
mas o certo é que essa discussão avançou significati
vamente.

E eu quero destacar a importância da participa
ção de todos. Ou seja: das entidades ligadas às previ
dências fechada e aberta, das entidades sem fins lu
crativos, enfim, as instituições, inclusive as empre
sariais, que têm sido incansáveis no sentido de contri
buir para a busca da melhor forma possfvel, a fim de
que fortaleça a previdência e seus objetivos aqui des
tacados com tanta veemência pelo Ministro, principal
mente a expansão e a democratização do acesso.

Há uma discussão especffica e o Sr. Ministro se
referiu a ela -e aqui estão presentes representantes
dessas instituições -, porque embora o conceito ain-

da do Ministério seja esse, estamos buscando alter
nativas capazes de assegurar, pelo menos às institui
ções já existentes, uma fórmula mais adequada que
não seja exatamente a do projeto. Portanto, estamos
trabalhando nessa direção.

Acho importante a presença do instituidor, mas
é preciso que esses conceitos de associativismo e
outros estejam, digamos assim, adequados a uma
determinada formulação jurfdica que não seja alguma
coisa que qualquer um, ou sob qualquer pretexto,
possa fazer. Mesmo assim, há o risco da transitorie
dade de algumas instituições.

Então, até um Deputado riu e eu me lembrei de
que nessas discussões, do jeito que as coisas vão,
cada trio elétrico na Bahia ou cada cordão de Carna
val vai querer seu fundo. E temos de dar contornos a·
isso.

Há também outra matéria, a que o Sr. Ministro já
se referiu, que é a tributária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Permita-me um aparte, nobre Deputado
Manoel Castro?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Pois
não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se a cantora Daniela Mercury patrocinar,
acho que será sucesso.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Ah,
com certeza! Garanto isso. O problema é o fato de ser
transitório.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu
teria dúvida. Agora, se for a Ford. (Risos.)

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - La
mento só que o Deputado Arlindo Chinaglia não te
nha estado presente quando da discussão da dfvida
pública. Senão S. Ex! teria visto que quatro Estados
da Federação detém 70% da dfvida pública com o
Governo Federal- em todos os sentidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O mau exemplo do Presidente não pode
ser seguido. Vou cassar a palavra. O mau exemplo
não pode ser seguido.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO 
Quanto à tributação, o Sr. Ministro já antecipou comen
tários. Temos discutido isso também com os Relato
res e membros da Comissão Técnica, conversamos
exaustivamente com a Secretaria da Receita Federal
sobre a tributação e as explicações já foram antecipa
das pelo Sr. Ministro.

Em linhas gerais, eram esses os aspectos. Eu
queria dar uma satisfação à assembléia presente, tão
numerosa. Ese o Sr. Ministro Waldeck Ornélas quiser
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tecer algum comentário, embora ache desnecessá
rio, acho que seria preferível que os próprios Parla
mentares questionassem suas dúvidas, que não são
apenas do Relator, mas foram suscitadas nas audiên
cias públicas e referendadas pelos Parlamentares,
membros das Comissões.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Deputado Manoel Castro, agradeço a V. Ex!
a sua intervenção.

Com a palavra, desde logo, o Sr. Ministro
Waldeck Ornélas.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sr.
Presidente, desejo apenas confirmar os entendimen
tos que vêm sendo mantidos entre o Ministério da
Previdência e Assistência Social, pelo próprio dever
de acompanhamento da tramitação desses projetos
no Congresso, pela importância de que se revestem e
os contatos que têm sido mantidos com os três Rela
tores sobre essa matéria.

Desejo apenas fazer uma rápida referência a al
guns pontos. O entendimento que estamos tendo é o
de que a introdução de um dispositivo relativo à Lei
nQ 6.435 será suficiente para dirimir qualquer dúvida
ou evitar qualquer preocupação existente com a sua
revogação plena, geral e absoluta, embora tenha sido
dito que toda a matéria está contemplada no PL nQ 10.
Mas, à medida que sejam mantidos em vigor os dis
positivos que não sejam expressamente conflitantes,
não há nenhuma inconveniência de que isso seja fei
to.

Do mesmo modo, a preocupação existente com
os órgãos fiscalizadores e gestores - hoje são quatro
- poderão continuar em igual número e não é esse o
foro onde deva ser definida essa matéria. Trata-se
apenas de definir se haverá órgão gestor e órgão fis
calizador e se terão obrigatoriamente determinadas
competências. Como se formatará isso na administra
ção pública será matéria de competência de lei ordi
nária.

Também gostaria de fazer uma referência espe
cífica ao papel do instituidor. Vivemos sob a síndrome
dos montepios. Os montepios se reportavam apenas
à assistência médica, à assistência à saúde e à pen
são, em caso de morte.

Os montepios foram instituídos, e é preciso situar
isso no tempo, a fim de verificar que a história dos
montepios é anterior à Lei nQ 6.435.

Chamo a atenção do Plenário para dizer que
agora estamos tratando de estabelecer critérios, re
gras e princípios a fim de que, daqui a vinte anos, não
se invoque que a lei que estamos elaborando é vaga.

Ou seja: que daqui a 20 anos não se use os casos de
hoje, como hoje nos reportamos aos montepios, de
triste memória.

Precisamos é ter clareza. Por isso eu tenho me
batido pela separação das atividades de previdência
das atividades de saúde. Por isso temos nos batido
pelo tratamento compartimentado das atividades pre
videnciárias, separado das outras atividades. Temos
hoje a saúde complementar, objeto de lei própria,
com conselhos próprios que a administram.

,. ~ preciso que esta Casa reflita sobre esse tema
antes de tomar decisões, para que daqui a 20 anos os
nossos sucessores nesta Casa, ou mesmo alguns
dos mais jovens que ainda nela estarão presentes,
possam estar tomando como referência o fato de se
mat:'lter as atividades mescladas, como depoimento
ou como testemunho contra o sistema de previdência
complementar.

No que diz respeito ao instituidor, entendemos
existir razões para se preocuparem. E exatamente por
isso concordamos, de plano, com o Relator, Deputado
Manoel Castro, com o fato de se introduzir alguns cri
térios que venham a circunscrever isso, dando segu
rança e evitando com que isso possa ser confundido
com outras situações.

Acho que é possível e desejável, pois estimáva
mos que isso fosse estabelecido pelos órgãos gesto
res, mas pode-se, desde logo, incluir na lei comple
mentar não apenas a previsão de profissionalização
da gestão, não apenas a previsão de segregar e isolar
o patrimônio dos fundos de pensão, como adotar pIa
nos de contribuição definida naqueles casos que ve
nham a ser estabelecidos por instituidores.

Creio que, adotados e incluídos esses três re
quisitos na lei complementar, não haverá nenhuma
dúvida de que a figura do instituidor virá ampliar o
acesso de outros trabalhadores ao regime de previ
dência complementar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Sr. Ministro Waldeck Ornélas agradeço
a V. Ex!.

Passaremos a palavra agora aos Srs. Deputados
que queiram questionar V. Ex!.

Tem-se notado que ao agrupar três interlocuto
res, e depois o Ministro poderá responder, se pode
avançar mais rapidamente. Se os Srs. Deputados es
tiverem de acordo, vou assim proceder. (Pausa.)
Como ninguém se manifestou contrariamente, consi
dero a sugestão aprovada.

Concedo inicialmente a palavra, por 5 minutos,
ao Deputado Ursicino Queiroz.
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o SR. DEPUTADO URSICINO QUEIROZ - Sr.
Presidente, Srs. Relatores, Sr. Ministro Waldeck
Ornélas, S,e e Srs. Deputados e senhores participan
tes desta reunião, como bom Deputado baiano, eu
vou falar muito pouco e me deter apenas atrês pontos
que me preocupam sobremaneira.

Mas antes quero ressaltar que o Ministro
Waldeck Ornélas ocupa, neste momento da história
do Brasil, uma das missões mais importantes e tam
bém das piores. E tenho certeza de que S. Ex! se de
sincumbirá bem de suas tarefas, até mesmo por de
monstrar sua capacidade como homem público ao
longo de sua vida.

Sr. Ministro Waldeck Ornélas, isto feito, apresen
to as três questões de maneira sucinta, como ouvidor
das angústias do cidadão: É evidente que a previdên
cia complementar permanece maculada, tingida, pelo
desastre do que vimos com o GBs e outros tantos da
história de nosso País. Então, o problema da confiabi
lidade e da segurança que tanto se persegue, não me
parece, com uma simples lei e a não implementação
de outras medidas de ordem financeira, ou de outra
ordem, não serem suficientes para resgatar o que se
busca.

O segundo ponto é a portabilidade. Na verdade,
no México a portabilidade foi um dos institutos mais
utilizados tanto pelas administradoras de seguros
como pelos segurados. E me parece que, em determi
nado momento da história da previdência no Chile,
isso teve de ser revisto. Então, esta Casa deveria,
desde o momento, tratar a portabilidade com profun
da segurança para que não incorresse nos mesmos
problemas de lá.

O terceiro ponto, que talvez nem caiba nessa
discussão, é a previdência das pequenas prefeituras.
No momento em que limitamos a capacidade e a
possibilidade de apenas comunas com mais de 400
funcionários estabelecerem os seus planos de previ
dência, não podemos nos esquecer de que, com le
gislações anteriores, muitas prefeituras estabelece
ram seus planos de previdência municipal. A mim me
parece, Sr. Ministro, que não podemos imaginar que,
com a frieza da lei, essas prefeituras resgatem os
seus débitos para com a previdência do INSS, o que
na verdade se tornaria uma carga intolerável.

Essas são as três questões que levanto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Esta Presidência agradece a V. Ex! por ter
sido breve.

Concedo a palavra ao nobre colega, Deputado
José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Srs.
Presidentes, Srs. Relatores, Sr. Ministro Waldeck
Ornélas, Sr!! e Srs. Deputados, não sou baiano, mas
serei bastante sucinto e espero que os cinco minutos
a mim destinados me sejam suficientes.

Levantarei apenas três pontos. O primeiro deles
é relativo ao sistema tributário. É impossível dar credi
bilidade ao sistema de previdência complementar,
porque todos sabem que ela é o principal instrumento
para alavancar uma poupança interna nacional que
irá nos liberar, em parte, do sistema de capital espe
culativo em que estamos vivendo hoje e que, no futu
ro, se bem administrado, poderá suprimir as nossas
necessidades de investimento. Ao mesmo tempo,
isso funciona como política de recursos humanos.

Esses dois grandes objetivos, para nós, são a
razão de ser da previdência complementar, evidente
mente como benefício também a própria aposentado
ria. Agora isso só se materializa se tivermos regras
claras, sistema tributário específico que dê segurança
aos trabalhadores e aos empregadores.

Mas o que dispõe o art. 71 não dá essa seguran
ça, porque aqui está dito que uma lei específica pode
rá conceder benefícios. Ora, se poderá conceder
benefícios, também poderá negá-los, enquanto a Lei
n2 6.435 é explícita e a Constituição também o é.

Acredito, Sr. Ministro Ornélas, que precisaría
mos dar uma redação diferente ao art. 71 ou supri
mi-Ia. E sou daqueles que entende que seria preferí
vel, nesta lei complementar, deixar claro que "terão
subsídios", e não "poderão", como está escrito. Ou
ainda "deverão".

O primeiro item diz respeito ao sistema tributá
rio, sob pena de que todo o nosso trabalho não nos
dará a segurança esperada para os próximos, no mí
nimo, trinta anos, conforme V. Ex! aqui explicitou.

O segundo ponto trata das penalidades dispos
tas nos arts. 64 em diante. No art. 66 está dito que,
além das penalidades previstas nesta lei complemen
tar ou em seu regulamento - que virá do Executivo - e
aquelas não previstas, nenhuma destas, estarão sujei
tas a várias penalidades, inclusive multa que vai de 2
mil a 1 milhão de reais. Ou seja: quando o órgão fiscali
zador entender que se cometeu qualquer ilegalidade,
ainda que não prevista nesta lei nem no regulamento
previamente baixado e que será explícito para todos,
mesmo que não haja penalidade expressa cominada
como isso aqui. E há um agravante, pois essa multa,
ao invés de reverter em benefício do fundo, já que é
aplicada sobre seus administradores, se reverterá em
favor do órgão regulador e do órgão fiscalizador.
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Em outras palavras, a redação do art. 66 trará
um grande instrumento para se fazer caixa para os ór
gãos regulador e fiscalizador. Também somos daque
les que entendem que se não estiver explícito na lei,
não poderá estar no regulamento, até porque este irá
disciplinar a própria lei, com mais razão, quando se
trata de aplicar multas sem qualquer previsão no re
gulamento ou na lei.

Portanto, essa é outra matéria sobre a qual de
vemos nos debruçar para melhorar essa redação, su~
primi-Ia ou encontrar outra saída.

O terceiro ponto, dentro do compromisso assu
mido, diz respeito à tese do resseguro, disposta no
art. 26. Enquanto para a previdência complementar
aberta ele é facultativo, para a previdência comple
mentar fechada é obrigatório.

O Deputado Manoel Castro foi presidente de
uma comissão parlamentar de inquérito da qual fiz
parte, além de outros Deputados, e os dados que nos
chegaram às mãos revelaram que a fiscalização na
previdência complementar fechada pode não ser óti
ma, mas é de boa qualidade. Mas não podemos dizer
o mesmo sobre a previdência complementar privada
aberta, até porque o seu órgão fiscalizador, Susep,
durante todo o período em que pesquisamos, estava
impossibilitado de fiscalizar o que se pedia.

Para os senhores terem uma idéia, à época tí
nhamos 127 seguradoras, 42 previdências privadas,
11 sociedades de capitalização, 25 mil e 208 correto
ras dos ramos elementares e 5 mil e 13 corretoras
para 53 funcionários fiscalizarem.

De lá para cá não houve concurso público. Na
mesma CPI nos informavam que, em 1992, a Susep
havia fiscalizado 4 dessas instituições; em 1993, ape
nas uma; em 1994, 2; e até setembro de 1995, confor
me os últimos dados que recebemos na CPI, 6.

Espero que isso tenha melhorado, mas, como
não se fez concurso público e de lá para cá o superá
vit primário é crescente e recursos são cortados, tudo
me leva a crer que pouca coisa mudou, já que apenas
há melhora se houver investimento em ciência, tecno
logia e capacitação.

Portanto, pergunto a V. Ex!: por que exigir da
previdência complementar fechada, quando esta
Casa comprova que é bem mais fiscalizado, a exigên
cia do resseguro, enquanto que, para a outra previ
dência, é facultativo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mache
zan) - Muito obrigado a V. Ex! e parabéns por ter cum
prido o tempo determinado.

Com a palavra, por 5 minutos, o nobre colega,
Deputado Ricardo Maranhão.

o SR. DEPUTADO RICARDO MARANHAO 
Quero saudar o ilustre Ministro Waldeck Ornélas, que
comparece esta tarde à reunião conjunta das comis
sões que examinam os PLP nS! 8, 9 e 10.

Não vou fazer indagações, mas informo ao Sr.
Ministro Ornélas que nesta manhã, no Auditório Nereu
Ramos, aconteceu evento, que reputo da maior im
portância, ao qual compareceram 323 entidades re
presentativas, participantes de fundos de pensão. O en
contro contou com a presença dos ilustres Presidentes
das três comissões e também dos ilustres Relatores,
assim como também de Senadores e Deputados. Ao fi
nal daquele evento, que reuniu cerca de 500 pessoas,
foi elaborada e aprovada carta na qual consta as
preocupações dessas entidades que representam
cerca de 2 milhões e 200 mil participantes de fundos
de pensão.

Comunico tal fato e solicito a V. Ex! que, ao final
desta reunião, conceda ao Dr. Paulo Brandão, Presi
dente do Sindap, uma das entidades organizadoras
do conclave realizado na parte da manhã de hoje, a
oportunidade de entregar a V. Ex! e também aos Pre
sidentes e Relatores das três comissões a "Carta de
Brasília", elaborada na manhã de hoje.

Cumprimento o Sr. Ministro Waldeck Ornélas e
reafirmo a minha certeza de que, com o auxílio do Go
verno e com otrabalho dessas três comissões, vamos
ter uma, ou três leis, que certamente irão democrati
zar o sistema brasileiro de previdência complementar
fechada, respeitando, evidentemente, os direitos dos
cidadãos que já integram esse sistema, levando a to
dos os brasileiros a possibilidade de também nele in
gressar, alavancando uma poupança de longo prazo,
o que é fundamental para o nosso desenvolvimento e
que nos auxiliará a sair do controle desses capitais
especulativos, sobre os quais não se pode fazer um
desenvolvimento verdadeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex! Deputado, Ricardo Mara
nhão.

Desde logo concedo a palavra ao Sr. Ministro
Waldeck Ornélas para responder aos três Deputados
que acabaram de fazer as interpelações.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Já
que tenho de responder a três interpelações, devo fa
zer uma resposta compacta. O Deputado Ursicino
Queiroz levantou a questão da portabilidade e citou
expressamente o caso chileno, o que abre a oportuni
dade de reafirmar um ponto sobre o qual chamei a
atenção de V. Ex!!: os cuidados que estamos tendo
com a portabilidade.
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Um dos problemas que causam distorção no
sistema chileno é exatamente a possibilidade de as
pessoas mudarem de um fundo para o outro, inde
pendente da quebra de seu vínculo empregatício. E o
que estamos acertando, Deputado Ursicino Queiroz,
com os Relatores é exatamente que o direito à porta
bilidade não seja apenas submetido à exigência de
um prazo mínimo de contribuição a um determinado
fundo, mas também que esteja sujeito à quebra do
vínculo empregatício. Somente assim o beneficiário
terá direito à portabilidade. Dessa forma, não haverá
em nenhuma hipótese a possibilidade de haver a dis
puta e a mudança quase que mensal que ocorre em
outros regimes latino-americanos no sentido de as
pessoas transferirem as suas reservas de um fundo
para outro. Ao contrário, aqui se deseja exatamente
que, num primeiro momento, o direito ao benefício só
seja real, na medida em que haja um mínimo de con
tribuição para o fundo. E de outro lado, que a portabili
dade só possa ser acessível a partir também de um
tempo mínimo e da quebra do vínculo empregatício.
Essa será, sem dúvida alguma, uma das propostas
do Relator do PL nQ 10, Deputado Manoel Castro,
com a qual concordamos.

Portanto, a portabilidade me parece ser matéria
extremamente tranqüila, mas, volto a sublinhar, extre
mamente proveitosa no sentido da defesa dos inte
resses e dos direitos dos participantes dos fundos de
pensão.

De outro lado, temos os Municípios. Devo dizera
V. Ex! que hoje está se realizando em Lajes, Estado
de Santa Catarina, reunião com lideranças municipa
listas, a qual está presente o Secretario Executivo do
Ministério da Previdência, discutindo exatamente
com as prefeituras a extinção dos seus regimes pró
prios, para o que já se estabeleceu que os municípios
não terão agora que ressarcir à Previdência o período
que não contribuíram. Isso já é objeto de decreto que
regulamentou a compensação previdenciária.

E aí aproveito a oportunidade para complemen
tar uma explicação que não dei ao Deputado Robson
Tuma quanto aos direitos preexistentes dos servido
res que vierem a optar por fundos de pensão. Eles te
rão exatamente o diferimento do período anterior, que
ficará a cargo do ente estabelececlor, patrocinador, do
fundo de pensão. Daí os direitos serão inteiramente
assegurados, respondendo, assim, a sua questão.

No que diz respeito aos municípios, esta Casa
aprovou, em 1997, o parcelamento da dívida dos mu
nicípios, o que foi extremamente favorável, com ape
nas 3% do fundo de participação dos municípios.
Ocorreu isso, e aí há um ponto que precisaría até de

ser corrigido: um município ficou com parcelamento,
senhores, em 554 anos. O Brasil está completando
500 anos do seu descobrimento e tem município que
parcelou dívida por 22 gerações. Ora, o que devemos
considerar é a situação desses municípios que deixa
ram, mesmo depois desse parcelamento tão benevo
lente, de parcelar suas dívidas, deixaram de pagar
suas contribuições correntes e parcelaram suas dívidas
para recebera liberação da emenda que o Deputado in
sere no Orçamento, com um parcelamento de 60 me
ses. Repetiu isso uma, duas ou três vezes e ficou real
mente em situação difícil para quitar a sua dívida pre
videnciária.

Estamos discutindo isso com os municípios de
modo a equacionar, da melhor maneira, a relação en
tre previdência e municípios, e, provavelmente, os se
nhores serão chamados outra vez a participar do pro
cesso de estabelecimento de novas regras. Mas é
preciso pôr um freio a esse processo recorrente de
parcelamentos das contribuições correntes.

O fim dos regimes próprios não trará ônus aos
municípios, mas possibilitará a eles pagar, com base
no critério da compensação entre regimes, quando o
servidor se aposentar. Do mesmo modo, não estarão
impedido - e aí chamo a atenção para a questão da
realidade - municípios de participar de um fundo mul
tipatrocinado para o pequeno número de servidores
que terão valores acima de 1 mil e 255 reais, possibili
tando com que os municípios possam também adotar
o regime estabelecido nessa lei.

O Deputado José Pimentel levantou a questão
do tratamento tributário. Inicialmente, peço a V. Ex!
atenção para que não confundamos incentivo com
subsídios. Aí reside uma questão fundamental, por
que estamos construindo uma previdência atuarial,
na qual subsídio deva ser uma palavra riscada do
dicionário. Queremos que todos recebam exatamente
aquilo com que contribuíram. Queremos que todos

.saibam que previdência não é extensão do Tesouro e
que contribuição previdenciária não é imposto, mas
um prêmio de seguro que o trabalhador está com
prando para a sua velhice.

Dessa forma, concordo com V. Ex!: é preciso ter,
e o art. 71 , que V. Ex! leu, se refere exatamente à pos
sibilidade de criação de incentivos. O que está aqui é
previsto e poderá ser objeto inclusive de iniciativa de
V. Ex! que propõe lei que venha a definir esses incen
tivos.

Mas lembro também atodos que esta Casa está
nesse momento debruçada sobre a discussão da re
forma tributária, com uma emenda constitucional que
vai abrir espaço para que se possa redesenhar todo o'
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sistema tributário em nosso País. Dessa forma, reite-
. ro, que não seria uma lei complementar o lócus ade
quado para que possamos tratar da questão tributária
no regime de previdência complementar. E sobretu
do, pensando a longo prazo, entendo que a partir da
reforma tributária que está sendo esboçada nesta
Casa possa se trabalhar para termos regras estáveis
e de longo prazo a esse respeito.

Em relação às penalidades, somos obrigados,
porque não podemos criar multas por regulamento,
por decreto ou por decisão de Conselho Gestor. Te
mos que instituir as multas agora, aqui, nesta lei. E es
tabelecemos multas que poderão variar de 2 mil a 1
milhão de reais. E os senhores sabem de quanto é a
multa hoje vigente para as transgressões ao regime
de previdência complementar? Elas variam de 2 mil a
6 mil reais. Ou seja, elas são um estímulo a que as
pessoas se sintam à vontade para transgredir as re
gras, porque as multas são irrelevantes, insignifican
tes.

Então, por essa razão, estamos incluindo aqui
os valores, os limites das multas que estão estabele
cidas, e já se prevê um mecanismo de preservação
em caráter permanente dos seus valores reais, de
modo a que também isso funcione. E essa é uma
preocupação muito grande desse projeto, como ins
trumento de controle para evitar que os gestores dos
fundos, sejam eles representantes dos patrocinado
res ou dos participantes, se sintam à vontade para
transgredir regras do regime previdenciário comple
mentar.

Deputado José Pimentel, tenho entendido em
relação ao resseguro, pelos contatos que tenho tido
com os Relatores, que a tendência da Casa é flexibili
zar e aplicar à previdência fechada a mesma lógica
estabelecida no art. 32, que diz:

Para assegurar compromissos assumi
dos perante participantes, poderão as enti
dades abertas contratar operações de res
seguro, por iniciativa própria ou por determi
nação do órgão regulador e fiscalizador.

Atualmente o órgão regulador estabelece al
guns casos em que devam haver medidas cautelares
de garantia, sobretudo no que diz respeito a fundos
de pequeno porte. O que estamos prevendo, adicio
nalmente, é que se possa vir a ter, na forma da lei, um
fundo de solvência para evitar o sobrecusto no caso
de resseguros extremamente elevados. Por isso a
idéia - e estamos concordando com a proposta que
nos está sendo feita - é flexibilizar isso para evitar,
onerar, os participantes dos fundos de pensão, na

medida em que o resseguro se torna extremamente
caro para todos.

Deputado Ricardo Maranhão, agradeço a V. Ex!
os seus comentários e digo que tão logo termine a
sessão receberei, com a maior satisfação, o Presi
dente do Sindap e a carta elaborada hoje pela ma
nhã, que será incluída na pauta de discussões que
estamos tendo com os relatores dos projetos para
considerar as suas recomendações nos pareceres
que os relatores apresentarão. E estamos procu
rando, de forma cooperativa, construir de modo ar
ticulado para possibilitarmos aquilo que é desejo do
Executivo, mas também do Legislativo: o fortaleci
mento do regime de previdência complementar em
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex!, Sr. Ministro Waldeck
Ornélas.

Para uma réplica, concedo a palavra ao nobre
Deputado José Pimentel, por três minutos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Mi
nistro Waldeck Ornélas, quanto ao resseguro, acho
que a alternativa apresentada por V. Ex! é razoável,
que seja facultativo e daria para se caminhar nesse
sentido. No entanto, em relação à parte tributária,
quero registrar que se não vier por meio de acordo
com o Executivo, os deputados desta Casa não pode
rão ter iniciativa em tudo aquilo que disser respeito a
incentivo fiscal, a menos que tenha fonte originária,
sob pena de ser inconstitucional. Portanto, estamos
atados.

E no caso concreto de lei complementar, se os
nossos Relatores não sugerirem, não poderemos
apresentar nem sequer emendas. Poderemos apre
sentar apenas sugestões para que possam ser incor
poradas. Portanto, sei do empenho de V. Ex! no senti
do de fortalecer a previdência complementar e se pu
desse nos ajudar nesse art. 71 , para que deixasse de
ser facultativo o incentivo, mas passasse a ser um di
reito, como o é no resto do mundo, acredito que esta
ríamos fortalecendo muito esse instituto, como acon
tece nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na
Alemanha, no Japão, em todos os países em que o
fundo de pensão chega a algo em torno de 60 a 70%
do Produto Interno Bruto.

Sou daqueles que entendo que a multa deve
existir. Minha divergência é quanto ao seu destino,
porque se um fundo é mal administrado, a multa reca
indo sobre aqueles que praticaram essa ilegalidade,
deveria reverter ao fundo, até como forma de que o
órgão regulador e o órgão fiscalizador, ou quem vier a
instituir essa multa, não faça desse instrumento. um
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mecanismo de arrecadação, e que tenha muito mais
legitimidade, muito mais independência para aplicar.
Portanto, nossa divergência é quanto ao destino. E
era nesse aspecto também que queria ouvir V. Ex!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Sr. Ministro Ornélas, se desejar usar da pa
lavra para a tréplica, V. Ex!! terá rapidamente a pala
vra.

OSR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Pois
não. Gostaria apenas de agradecer ao Deputado
José Pimentel, e dizer que na verdade a estrutura de
penalidade, e muitas delas não são pecuniárias, o
objetivo é exatamente ter um mecanismo adequado
de controle sobre o sistema. Estamos, inclusive,
Deputado, evoluindo agora no sentido de instituir a fi
gura do administrador especial. Estamos acabando
com aquela figura do administrador fiscal, do diretor
fiscal, e instituindo um administrador especial. De ma
neira que num fundo, por exemplo, multiplano, passa
mos a ter uma intervenção dirigida a um plano especí
fico e não ao conjunto de planos. A legislação está
sendo, por conseguinte, modernizada, no sentido de
ter flexibilidade e grande eficácia. Ao falar em eficácia,
quero retomar ao que se referiu o Deputado Ursicino
Queiroz, que é a questão da aplicabilidade efetiva, da
eficácia dessas leis, para que possamos ter maior
atenção ou um resultado maior e efetivo no que diz
respeito a essas questões. É preciso entender que a
aprovação dessas leis é fundamental para dar instru
mentos e segurança para que os órgãos gestores
possam operar, atuar, no sentido do controle do siste
ma, do monitoramento do sistema, haja vista que o
sistema se aperfeiçoou e, por meio do Comitê de
Gestão, foram sendo permitidas inclusive inovações
que somente agora estão sendo institucionalizadas e
que não estariam estritamente previstas no escopo
da lei vigente. De modo que tudo isso tem que vir exa
tamente com esse avanço.

Vou acatar a sugestão de V. Ex! para os incenti
vos, mas chamar também a atenção para o art. 70,
que já exclui de tributação a portabilidade, bem como
as contribuições revertidas para as entidades de pre
vidência nos seus §§ 1º e 29, respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex!, Sr. Ministro.

Com a palavra o nobre Deputado Adolfo Mari
nho.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO - Srs.
Presidentes, Srs. Relatores, sre e Srs. Parlamenta
res: Sr. Ministro Waldeck Ornélas, quero, nesta opor
tuni~ade, agradecer a V. Ex! o envio sistemático do
material relativo ao trabalho que vem desenvolvendo

na Previdência. Em particular, essa última publicação
do novo modelo previdenciário brasileiro, uma fase
de transição, que bem revela a consciência do papel
histórico que V. Ex! tem procurado desempenhar
com todo o interesse, como temos visto nos meios
de comunicação, muitas vezes até enfrentando o
fogo cruzado.

Mas gostaria de que nesta sessão, em que te~

mos o prazer da sua visita, ficasse muito claro o que
estamos discutindo: a abrangência social. V. Ex'! falou
que não temos tradição, uma cultura de seguridade, e
que apenas 4 entre os 10 estão protegidos pela rede,
mas esse projeto também não vai acrescentar muita
gente. Na verdade, esse projeto está muito mais inte
ressado em atender àqueles que Rrocuram sair dessa
dificuldade atual, da compressão da aposentadoria, e
procura compensar isso com a previdência comple
mentar.

Além disso, é importante que se observe - e se
ria interessante e a gente nunca encontra isso em ne
nhuma atividade, não é só na sua - que isso fosse
mapeado no Brasil, por estados e por municípios,
para saber do que estamos tratando. Essa previdên
cia complementar atende a quais estados, diz respei
to a quais faixas de renda? Porém, sabemos que a
essa iniciativa busca também oferecer ao País uma
outra opção de poupança, e aí há um outro aspecto
que queria destacar. Estamos falando de 100 bilhões.
É preciso lembrar que isso é maior do que o PIB do
Chile. Que alguns fundos de pensão que atuam no
Brasil têm patrimônio superior ao PIB do Uruguai, do
Paraguai,. várias vezes. E quando se fala de poupan
ça, algumas questões queria colocar para V. Ex!!. Em
primeiro lugar, quero dizer a V. Ex! que fiquei perplexo
com algumas declarações que ouvi nesta Comissão,
da forma como se aplica a poupança. Inclusive a ex
plicação que tivemos de alguma coisa afirmada em
alguns seminários nesta Casa, a explicação causa
espécie, da forma como há um grupo muito pequeno
que dirige tanto dinheiro. E temos observado, isso há
vários anos, que isso é um espaço meio cinzento,
onde não estão muito bem definidas as regras da apli
cação. E a relação do Executivo com esses fundos de
pensão é algo que precisa ser melhor detalhado, até
porque uma diretoria de fundos de pensão tem res
ponsabilidade naquele momento e depois acabou, e
muitos fundos de pensão estão naturalmente ampa
rados por recursos que acabam sendo públicos.

Por outro lado, há uma restrição de poupança
em relação àos menores municípios. E quando V. Ex!!
fala que alguns municípios devem mais 500 anos,'
certamente não são aqueles que têm precatórios e
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que foram atendidos pelo Banco do Brasil. No entan
to, se fala muito de combate à pobreza. O investi
mento virá de onde? Até porque se simularmos uma si
tuação em que um grupo de municfpios pequenos pu
desse fazer parte de um fundo de pensão multipatro
cinado, pelo que está estabelecido, ele não pode se
beneficiar dessa poupança coletiva para os próprios
investimentos. E, também, não vejo nada que seja in
dicativo de que tudo isso que o País reclama...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O tempo está esgotado, Deputado, peço a
V. Ex! que conclua.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO - Com
relação à unanimidade nacional, tipo microempresá
rio, ninguém vê o~ fundos de pensão atuando nisso,
ou seja, a poupança que existe e que precisa ser me
lhor direcionada, tem que ser contemplada no mo
mento em que estamos discutindo isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, Deputado Adolfo Marinho.
Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Srs.

Presidentes, Srs. Relatores, Sr. Ministro, Sr!! e Srs.
Parlamentares, gostaria de começar destacando a
parte que considero positiva nos projetos, particular
mente a que cria avanços em relação à figura do insti
tuidor, ao Conselho da Portabilidade e do Beneffcio
Diferido, especialmente em tratar do assunto com o
objetivo de sair do universo dos trabalhadores que
têm empresas dispostas a patrocinar e permitir que
entidades de classes e associativas possam partici
par desse universo.

No entanto, gostaria de registrar que alguns as
pectos são incompreensfveis do ponto de vista das
restrições que o Governo propõe à atuação das enti
dades fechadas de previdência privada. Cito, neste
caso, a gestão de plano de saúde - e eu não conheço
um exemplo ao menos de alguma entidade que tenha
tido dificuldades ou problemas administrativos graves
em função da gestão simultânea de plano de previ
dência, de saúde ou assistenciais; pelo contrário, as
entidades ouvidas pela Comissão do PLP nº 10 de
monstraram que há um ganho de qualidade e um ga
nho de escala na gestão e desde que se garanta o tra
tamento compartimentado, ou seja, a segregação dos
ativos e dos fundos relativos à questão de assistência
médica e previdência, não há por que estabelecer ne
nhum tratamento restritivo a esse tipo de atividade.
Assim como pelas experiências também já examina
das não existem quaisquer fatos relevantes que pos
sam determinar que é negativa a gestão de progra-

mas de empréstimos pessoais ou de empréstimos
imobiliários aos participantes. Nas experiências que
conhecemos, há uma demonstração positiva do pon
to de vista, inclusive, dos trabalhadores que têm ren
da inferior ao teto da Previdência, qual seja, agregar
vantagens que possam atrair para participação no
fundo de previdência complementar.

Mas o que nos preocupa mais, além de algumas
questões laterais, como, por exemplo, o projeto per
mitir que as alterações sejam aplicadas em todos os
participantes ou, ainda, não haver a garantia de pari
dade na gestão dos fundos em geral, embora haja um
debate nesse sentido em relação aos fundos públi
cos, no nosso entendimento, sendo uma entidade fe
chada de previdência privada basicamente um proje
to que tem que ser encarado com uma parceria entre
o empregador e o empregado, independentemente
inclusive da contribuição, do percentual contributivo, o
ideal é que haja capacidade de um lado para fiscalizar
o outro e acompanhar a gestão. Mas, como disse, a
nossa maior preocupação é com a questão tributária.
Parece-me que não há uma unidade no Governo em
relação a isso.

A Receita Federal está dando um tratamento ex
tremamente duro às entidades fechadas de previdên
cia privada, e, ao mesmo tempo, surgem manifesta
ções isoladas em defesa da imunidade tributária. Não
me refiro a IPTU, a IPVA, mas, sim, da imunidade tri
butária das reservas de poupanças para a constitui
ção das reservas previdenciárias. Acho que o Gover
no deve, de maneira oficial e unitária, manifestar-se o
quanto antes em relação a isso, porque se há esse
posicionamento de preservar a imunidade para as re
servas previdenciárias...

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Deputado, permite-me V. Ex! um parte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Caro Deputado, não são permitidos apar
tes neste momento.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO - É
só para aduzir um esclarecimento que acho importan
te. Foi mencionado aqui a isenção do IPTU. Só queria
lembrar que a legislação prevê que até 10% do patri
mônio desses fundos podem ser aplicados em imóve
is. Então, isso é um investimento também.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Certo. Mas, só citei o problema do IPTU referente à
sede e outras coisas que, a meu ver, não devem me
recer tratamento diferenciado.

Voltando ao raciocínio anterior, em relação à
imunidade tributária, no nosso entendimento, e.aí eu
acho que há concordância em relação a um dos àrgu-
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mentos apresentados pelo Ministro, não concordo,
por exemplo, com o entendimento de que não cabe
na lei complementar. Acho que é mais garantido na
emenda constitucional de fato da discussão da refor
ma tributária. Mas é preciso que o Governo manifeste
de forma clara esse entendimento para que tenha
mos um consenso da Comissão que trata da reforma
tributária e possamos de fato estar definitivamente
inscrevendo na Constituição o princípio da imunidade
para os fundos de previdência fechada.

Por último, uma preocupação de todos os
Deputados, inclusive da base governista, a de que
estamos discutindo aqui a legislação referente à pre
vidência complementar quando temos uma extrema
instabilidade de expectativa em relação à previdência
social pública.

Foi encaminhado a esta Casa o PL nº 1.527,
que determina novas temáticas de cálculo bastante
complexas, devo dizer, mas que levam a um só resul
tado, simplificando a conta, que é a redução de bene
fícios para a grande parte das pessoas que vierem a
se aposentar.

Assisti ontem, na Globo News, se não me
engano, a uma reportagem na qual V. Ex!! fazia um
depoimento, que previa um novo sistema em que o
empregado, o trabalhador, definiria qual seria a sua
contribuição para Previdência, independentemente
do seu salário, ou seja, a partir de um determinado
salário poderia dizer com quanto iria contribuir - 3, 4, 5
salários. Não sei se isso é verídico ou não, mas, pelo
que entendi, V. Ex!! afirmou algo nesse sentido. Gosta
ria de um esclarecimento sobre isso.

Na minha avaliação, pessoalmente não me sinto
à vontade sem que haja uma definição clara do Go
verno em relação à preservação dos direitos, mesmo
alterados pela Emenda nº 20, em prejuízo dos traba
lhadores. Acredito que é necessário haver uma esta
bilidade na previdência pública para podermos discu
tir previdência complementar.

Acredito que um sistema que pretenda garantir
direitos e obrigações num prazo de 10,20,30 até 40
anos obrigatoriamente tem de ter estabilidade de re
gras, tanto no campo tributário quanto no campo do
debate sobre a previdência pública oficial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Ricardo Berzoini.

Vou consultar o plenário, e temos mais três ora
dores inscritos para questionar o Sr. Ministro, porque
há uma notícia de que estaria havendo entendimento
para começarmos a Ordem do Dia. Esta Presidência
permitiria que mais três Deputados fizessem os seus

questionamentos e o Ministro responderia a todos de
uma vez só. V. Ex!!! concordam?(Pausa.)

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, eu prefiro, e quero crer que seja um dos três
inscritos, que o Sr. Ministro responda aos que já for
mularam a pergunta, caso contrário, haverá um volu
me de informações e de questionamentos tão gran
de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Corremos o risco de, com o início da
Ordem do Dia, ter que encerrar a reunião e os demais
Deputados não poderão argüir.

Tem a palavra, já que não há concordância, o
Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Srs. Presidentes, Srs. Relatores, Sr. Ministro, Srs.
Deputados e demais presentes a esta reunião, esta
mos debatendo esses PL sobre o impacto da reforma
da Previdência sobre a qual temos juízo formado,
mas que não nos cabe discutir por inteiro. Fazemos a
referência em decorrência daquilo que é relativa
mente um senso comum, ainda que na literatura in
ternacional seja dado como controverso, de que o for
talecimento da previdência complementar privada
seja algo necessariamente suficiente para fortalecer
a poupança.

Temos uma publicação do Ministério, Conjuntura
Social, com o título "A iniciativa de Estocolmo". Faço
esse registro porque até aí vão as nossas dúvidas e
passo a fazer algumas considerações e perguntas ao
Sr. Ministro.

Sencjo controverso, ainda que haja evidências
de que seja positivo para economia, V. Ex!! acredita
ser possível essa acumulação de poupança num País
tão carente, com a pior distribuição de renda do pla
neta e com cerca de 40 milhões de pessoas - não se
sabe exatamente quantas - situadas abaixo da linha
da pobreza, se não pelo esvaziamento da poupança
pública realizada através das contribuições sociais
recolhidas para o custeio da seguridade social.

Por que fazemos essa observação de caráter
amplo? E aqui faço referência ao que já disse o
Deputado Ricardo Berzoini. Veja: V. Ex!!, por meio de
decreto, tentou restabelecer a idade mínima. Não foi
possível. Agora foi mandado o PL nº 15/27, em razão
do qual, se aprovado, a mulher que tenha começado a
trabalhar aos 15 anos e complete o tempo de contri
buição aos 45 anos de idade, o que no Brasil é algo
extremamente difícil, terá uma perda de cerca de 50%
do benefício a que teria direito segundo a atuallegis
lação. Para ela recuperar a integralidade da aposen
tadoria, depois de ter contribu ído os 30 anos, ela teria
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de trabalhar mais 10 anos, ou seja, ela teria que tra
balhar até os 55 anos de idade, exatamente a idade
mínima que foi proposta e derrotada aqui no Con
gresso Nacional.

Mas qual é a conseqüência disso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Eu quero notificar o Deputado de que isto é
matéria da Previdência, o que não seria, na verdade,
matéria da reunião de hoje, que é para debater a pre
vidência complementar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.
Presidente, não faça o papel da Veja. Deixe que o Mi
nistro vai sair sozinho. Vamos lá.

Veja: eu quero ir para a frente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Não se trata...
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu

quero ir para a frente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Não se trata, disso, Deputado. Eu respeito
V. Exll e exijo respeito.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Eu
respeito V. ExI também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não se trata disso. É o Regimento Interno.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA 
Mas V. ExI não aguardou a conclusão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Eu estou assegurando tempo a V. Ex/! Vou
assegurar, mas eu queria apenas que V. Exll colabo
rasse.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA -
V. Ex· vai entender, acredito até ..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem V. EX- a palavra, Deputado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Se
eu consegui entender, V. Ex!! haverá, que tem muito
mais capacidade, também.

Veja: qual é a questão? É que ao se estabelecer
um tempo de contribuição a mais para poder ter o be
nefício que seria garantido na atual legislação, na mi
nha opinião - e eu quero a opinião do Ministro - não
se vai conseguir fazer com que as pessoas optem por
trabalhar e contribuir mais 10 anos, para terem a apo
sentadoria integral que teriam antes do PL nQ 15/27,
que, espero, seja derrotado, e, com relação ao qual,
espero até q\Je o Ministro reveja sua posição, eviden
temente, vai-se jogar uma massa incalculável de tra
balhadores para previdência complementar privada,
Sr. Presidente. É este o raciocínio, combinado com a
pergunta anterior.

Eu estou preocupado com a seguinte tese:
quando o Ministro, reiteradas vezes, falou - e nós
apoiamos - que deseja que haja novos instituidores,
nós apoiamos a portabilidade no sentido geral. Mas
qual é o problema? Se se quer passar a idéia da po
pularização, de que mais trabalhadores vão ter aces
so à previdência complementar privada, nós concor
damos. Mas que jamais seja às custas da previdência
pública. E esta é a lógica que nós estamos vendo nas
várias iniciativas do Ministério.

Passo à terceira consideração, Sr. Ministro. Veja:
V. Ex!! já disse que a reforma da Previdência - eu não
posso fugir, Sr. Presidente -, ao estabelecer a parida
de de um e um para a contribuição, enfraqueceu os
fundos de pensão. Esta opinião é unânime.

Ao provocar esse enfraquecimento, V. Exll diz
que desses projetos de lei não tem como fugir. Isso é
coisa que já foi aprovada. Pois bem. Como é que
V. ExIl pretende assegurar que os fundos de pensão
mantenham os atuais planos de benefícios ou asse
gurem complementação? V. Exl! avalia que eles terão
condições de assegurar?

A segunda pergunta: será que V. Ex· não estará
compartilhando da idéia de que, ao haver a limitação
aos fundos de pensão, haveria um atrativo para as se
guradoras privadas? Eu vou dar um exemplo da razão
por que haveria esse atrativo: há, no mercado, planos
chamados competitivos, que, embora extremamente
arriscados, podem dar uma renda de 40% ao semes
tre na aplicação financeira. Dou exemplo: é o Plano
Gerador de Benefício Livre da Icatu Hartford. É um
exemplo.

Como é que V. Ex!! pretende assegurar que o
Estado não seja obrigado, em determinado momento,
a arcar com o prejuízo quando um plano desse, de
alta lucratividade, mas também de alto risco, vier a
quebrar? Nós não estamos conseguindo entender
como o Estado vai conseguir fiscalizar e como é que
vai conseguir assegurar.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade, e
também ao Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex/!

Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Co

meçando pelos comentários do Deputado Adolfo Ma
rinho, que até ressaltou o fato de que temos encami
nhado publicações, eu devo dizer que a intervenção
de V. EX- me fez perceber que estou mandando me
nos do que devia, de maneira que V. ExI! passará tam
bém a receber o Boletim das Entidades Fechadas de
Previdência Privada, para que possa ter acesso a es-
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sas informações quanto à distribuição, seja espacial,
seja por tipo de patrocinador, dos diversos fundos de
pensão existentes no País. Ou seja, o meu esforço de
mandar informações está sendo rigorosamente insu
ficiente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Ministro, eu gostaria de pedir a V. Exi que mandasse
também para a Oposição, porque nós não estamos
recebendo nenhum material do seu Ministério.

O SR. MINISTRO WAlDECK ORNÉLAS 
Devo dizer que o documento a que o Deputado se re
feriu aqui foi encaminhado aos 513 Deputados e aos
81 Senadores.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI 
Com certeza não chegou ao meu gabinete nem ao do
Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. MINISTRO WAlDECK ORNÉLAS - Não
faço esse tipo de discriminação, nobre Deputado.

Bom, o entendimento de que não haveria estí
mulo a novos participantes está sendo respondido
exatamente com criação das figuras do instituidor e
do fundo multipatrocinado.

O que é que se deseja? Meu caro Deputado
Arlindo Chinaglia, o que se deseja é buscar exata
mente que pequenas e médias empresas possam
também ter acesso a fundos de previdência para os
seus empregados, para os seus trabalhadores. O
objetivo é exatamente ampliar o universo de brasilei
ros que possam participar de fundos de pensão.

E chamo a atenção para o fato de que é inten
cional o tratamento que dão os dois projetos de lei em
relação a que, no caso do setor público, o benefício do
fundo de pensão só pode ser concedido após a con
cessão da aposentadoria pelo ente instituidor ao qual
o servidor esteja vinculado como ocupante de cargo
efetivo. Além disso, requer-se uma contribuição míni
ma, Relator Werner Wanderer, de 60 meses, porque
esse é o prazo que a emenda constitucional estabele
ceu para que possa haver a aposentadoria de um ser
vidor pelo setor público.

O prazo mínimo é de 5 anos num cargo e de 10
anos no serviço público. Nós poderíamos ter até exigi
do 120 contribuições, mas optamos pelo prazo me
nor, de 60 contribuições, como base para o direito,
porque a pessoa pode trazer de outro ente público os
outros5 anos de serviço público.

A paridade, no que diz respeito à gestão dos
fundos de pensão do setor público, tem a ver, exata
mente, com o fato de que, sendo a contribuição um
para um, nós entendemos que também a gestão deve
ser compartilhada na mesma proporção. Assim ocor
rerá nos conselhos deliberativo e fiscal, e foi exata-

mente por isso que se detalhou, num dos projetos de
lei, o tratamento específico da gestão dos fundos de
pensão no setor público.

Já no que diz respeito aos fundos do setor priva
do, prevê-se um mínimo de 30% de participação na
gestão. Qual a razão disso? ~ preciso entender que
há fundos em que o ente, o patrocinador, arca com
até 100% da contribuição, e não se exige que aí pre
valeça o critério de rendas acima de R$1.255,OO, ou
seja, do teto previdenciário. O patrocinador do fundo
de pensão pode beneficiar seus trabalhadores que
ganhem menos de R$1.255,00.

Quanto a manter os planos atuais, meu caro
Deputado Arlindo Chinaglia, isso já está escrito na
Constituição Federal, que em dois anos tem de haver
o ajustamento desses planos.

A emenda constitucional, ao ser aprovada, esta
beleceu que as entidades deverão rever seus planos
de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarial
mente a seus ativos, sob pena de intervenção, sendo
seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinado
ras responsáveis, civil e criminalmente, pelo descum
primento do disposto nesse artigo.

Isto é matéria constitucional, de maneira que
não se cogita, efetivamente - fique isso claro -, man
ter planos atuais que sejam extremamente permissi
vos. Todos os fundos das estatais terão de ser rigoro
samente ajustados.

Ainda hoje, editorial de um grande jornal nacio
nal, como se houvesse negligência por parte dos ór
gãos gestores, faz uma crítica referindo-se exatamen
te às estatais para dizer que "o mais grave é que al
guns fundos de estatais são mal geridos, acarretando
o surgimento de déficits atuariais. Faltando recursos
às estatais, o Governo deve transferi-los ao fundo,
criando déficit público". Isto deixa de existir com a
aprovação dessa lei e com o preceito constitucional
que está estabelecido. ~ preciso que o órgão gestor
tenha condições institucionais e legais de exercer o
seu papel.

" No que diz respeito às aplicações, e volto ao
Deputado Adolfo Marinho, nós estamos discutindo
uma proposta, que está sendo encaminhada e vem
sendo objeto de negociações, para que o Conselho
Monetário Nacional possa rever e atualizar o modelo
de gestão de investimentos do sistema de previdên
cia complementar, de modo que nós possamos ter,
dessa forma, e com a participação dos beneficiários,
dos assistidos, na gestão dos fundos de pensão, cada
vez mais, transparência e objetividade na definição
da política desses fundos.
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E é por isso que nós estamos propondo a cria
ção do avaliador de gestão, uma figura nova na legis
lação, externa aos fundos de pensão, mas que vai ter
exatamente o papel de fazer, para o fundo e para os
seus participantes, uma análise das aplicações que o
conselho deliberativo ou que o gestor das aplicações
esteja fazendo das reservas técnicas desses fundos.
Isso também vai no sentido daquela diretriz que enun
ciei, no princípio, de fortalecer e de proteger os inte
resses dos participantes.

Vejo que a questão tributária tem sido sempre
recorrente nesse debate. Eu mantenho a minha posi
ção, no sentido de que não deve ser tratada nesta lei
complementar, que regula o regime de previdência,
mas não trata da questão tributária. Nós aqui temos
apenas que sinalizar, dar uma diretriz, para que pos
samos, através de leis ordinárias, encontrar e dar o
tratamento adequado a essa questão.

Em relação aos empréstimos pessoais, esta
mos expressamente proibindo aqueles de caráter as
sistencial. O modelo de gestão hoje contempla a pos
sibilidade de empréstimos, mas é preciso que esses
empréstimos não sirvam de ralo para o esgotamento
das reservas desses fundos.

Por isso a minha posição é no sentido de que
nós devemos separar essas atividades, tanto de em
préstimos quando de atividades de saúde. Eu creio
que a experiência recomenda essa cautela. Como
são tratados por leis separadas, como são geridos
por conselhos distintos, por regulamentos absoluta
mente independentes, penso que não deve haver
essa mescla num mesmo agente operador.

Mas quero referir-me, finalmente, respondendo
aos Deputados Ricardo Berzoini e Arlindo Chinaglia,
à questão da previdência básica.

Nós estamos em pleno processo de regulamen
tação da reforma da Previdência. Não apenas estão
na Câmara dos Deputados os três projetos referentes
à previdência complementar, objeto de exame pelas
Comissões que aqui se encontram reunidas, como
também o que trata do regime geral de previdência
social, ou seja, da previdência básica, da previdência
pública.

O que nós estamos buscando é romper com a ri
gidez, com a imposição que o Estado faz hoje aos ci
dadãos, aos trabalhadores, sobre como eles devem
pautar as suas vidas. Nós estamos introduzindo graus
de liberdade para as pessoas. Os trabalhadores por
conta própria hoje são obrigados a começar a contri
buir com base no salário mínimo, independente do va
lor de sua renda.

O que nós estamos fazendo é, com o novo méto
do de cálculo do benefício da aposentadoria e com a
revogação simultânea da tabela de salário de contribu
ição, criando condições para que o trabalhador, por
conta própria, possa ele mesmo decidir em que mo
mento querse aposentar ecom quanto quercontribuir.

Realmente, neste ponto, temos, eu e o Deputado
Arlindo Chinaglia, uma discordância frontal. Eu não
entendo por que S. Ex!, que é do Partido dos Traba
lhadores, não se compadece dos 20 milhões de brasi
leiros que se aposentam pela idade máxima, ou, me
lhor dizendo, que param de trabalhar na idade máxi
ma e não se aposentam jamais.

Eu chamo a consciência de V. Ex! e do seu parti
do para o número - que é praticamente equivalente
ao de trabalhadores com carteira assinada - de pes
soas que não têm hoje direito à aposentadoria em
nosso País, e que precisam ter esse direito e que vão
tê-lo, a partir da aprovação por esta Casa do projeto
de lei que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
acaba de encaminhar à apreciação.Eu lamento pro
fundamente que V.Exa. se preocupe com quem se
aposenta aos 45 anos e não se compadeça da reali
dade social do Brasil. De cada 10 mulheres que se
aposentam pela Previdência Social, apenas uma terá
o ajuste do fator previdenciário. Por quê? Porque as
mulheres, exatamente porque exercem dupla jorna
da, meu caro Deputado Arlindo Chinaglia, aposen
tam-se, no Brasil, por idade e não por tempo de contri
buição.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
V. Ex! me concede um aparte, Ministro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não há aparte.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Mas há réplica, não é, Sr. Presidente?

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Há
réplica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Fique tranqüilo, Deputado. Na hora cer
ta, V. Ex!! terá seu direito.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - De
maneira que eu ponho à disposição de V. Ex! os da
dos da Previdência Social, para que V. Ex! possa exa
miná-los, e, fazendo isso, com certeza, reverá sua po
sição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço a intervenção do Ministro.

Têm a palavra os Srs. Deputados, para a réplica.
Deputado Adolfo Marinho, se V. Ex! deseja'r, po

derá usar a palavra por três minutos.
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Antes de conceder a palavra a V. Ex!, no en~

tanto, quero fazer um esclarecimento. Vejam os Srs.
Deputados e os que nos estão assistindo, como esta~

va eu certo na minha providência de não deixar desvi
ar o assunto. Por quê? Porque esta reunião é para dis~

cutir fundos. Se nós trouxermos outros assuntos, nós
desviaremos e não debateremos os fundos, que é o
que nos interessa.

O projeto de lei que está entrando vai ter o seu
tempo. Esta Casa vai trazer o Ministro quantas vezes
forem necessárias. Vejam como o Presidente andava
certo.

Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO 
Agradeço, Sr. Presidente, e encareço aos Srs. Relato
res que observem essa questão da poupança com
maior profundidade, porque deixar isso para o Conse
lho Monetário é levar uma questão tão séria e estrutu
rai como esta para ser resolvida circunstancialmente.

Agradeço aos Sr. Ministro pelas publicações
que vem mandando e encareço que mande mais.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Adolfo Marinho.

Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini, por
três minutos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, por entendimento nosso, se V. Ex! permi
tir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Eu vou dar a palavra a V. Ex!, se ele não
quiser fazer uso.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - É
uma troca na ordem. Eu falaria primeiro e ele depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não há problema.

Com a palavra V. Ex!.
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -,

Agradeço V. Ex!.
Para que V. Ex! não se sinta atingido por aquela

minha observação em minha pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não se trata...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA 
Deixe-me explicar para V. Ex!.

O cálculo atuarial da previdência pública incide
diretamente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
che~n) - O Ministro não precisa da minha, defesa,
nem'eu quero cerceá-Iç>.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - A
brincadeira foi com a Veja. V. Ex! tem sido um bom
Presidente.

Sr. Ministro, V. Ex! não respondeu a pergunta
que fiz. Para fazer a poupança interna privada, não
estaria havendo um ataque à Previdência pública
através das contribuições sociais?

Com referência à sensibilidade que V. Ex! nos
pede, nós a temos, até porque o projeto de lei que
V. Ex! mandou com esse compromisso, V. Ex! deveria
retirá-lo. Sabe por quê? Porque quem se aposenta, no
caso daqueles que se aposentam por velhice, aos 60
anos, tendo cumprindo apenas 15 anos de carência,
haverá uma perda pelo fator de 56%. Tenho aqui o de
monstrativo. Ou V. Ex! não entendeu aquilo que algum
assessor malvado fez, em seu nome, ou V. Ex!, nesse
momento, tentou nos engabelar. No caso da velhice,
aos 65 anos, com o mesmo tempo de contribuição, no
caso, porque há uma diferença entre homem e mu
lher, para não haver perda, para quem se aposenta
por velhice aos 65 anos de idade, tem de haver contri
buição de pelo menos 30 anos. Então, não é verdade
que a aposentadoria por velhice não seja atingida, Sr.
Ministro.

Quero também, já que V. Ex! fez esse apelo,
apelar para V. Ex! que, a partir apenas dessa questão
da aposentadoria por velhice, reveja esse projeto. De
fato, temos discordância profunda, radical. Quando
V. Ex! trata como liberdade individual pagar quanto
quer. Sabe por quê? Porque V. Ex! está defendendo a
elite, porque o principal distribuidor de renda no mun
do ocidental é a previdência pública, exatamente por
que determina que todos contribuam sobre o percen
tual, sobre o que ganha, até o limite anterior de 10 sa
lários mínimos agora de R$1.255,00.

Pois bem, quero registrar que essa atitude de
permitir que aquele que ganha mais contribua menos,
aí, sim, é abandonar a pobreza e a velhice à própria
sorte, o que eu discordo de V. Ex! profundamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Arlindo Chinaglia.

Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini por
três minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só
para registrar que a resposta do Sr. Ministro em rela
ção aos planos de saúde, empréstimos pessoais e
empréstimos imobiliários não me satisfez em hipóte
se alguma, porque não demonstra com evidência,
com dados, com experiências, justamente, o tipo de
raciocínio que levou a esse tipo de restrição.

Parece-me que, para haver uma restrição dessa
ordem, para um sistema que funciona há década, pre-
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cisaria haver, no mínimo, alguns exemplos de conta
minação da atividade previdenciária pela atividade de
saúde, atividade de empréstimo imobiliário e emprés
timo pessoal. Ao contrário, todas as experiências que
levantamos nessas três comissões e as experiências
que conhecíamos de outros fóruns é de que há vanta
gem do ponto de vista de grande escala e do ponto de
vista de rentabilidade, porque o empréstimo pessoal,
como é descontado em folha, tem uma inadimplência
próxima de zero e as taxas cobradas, embora inferiores
ao sistema financeiro, são superiores àquelas deter
minadas pelos planos atuariais.

Não vejo motivo algum para haver essa restri
ção. Se o Ministro e a Secretaria de Previdência Com
plementar têm exemplos significativos e relevantes
disso, que eles então fossem encaminhados a essas
Comissões para que possamos examinar e formar
um posicionamento diferente do que hoje me parece
ser o da maioria dos Deputados, contrário a essas
restrições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Ricardo Berzoini.

. Com a palavra o Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sr.
Presidente, exatamente a fórmula atual de cálculo do
benefício previdenciário é que levou o INSS a obrigar
o contribuinte, o segurado, o autônomo, a começar a
contribuir com base no salário mínimo e somente ao
final de 30 anos poderem estar na classe 10, contri
buindo com base no teto previdenciário. Dessa forma,
o que estamos fazendo, ao invés do que disse o
Deputado Arlindo Chinaglia, é exatamente o con
trário, ou seja, abrindo a possibilidade de que as pes
soas passem a contribuir pelo que efetivamente ga
nhem e não pelo artificialismo que existe hoje. Agora,
que fique claro que isso só é possível na medida em
que se estabelece o novo método de cálculo do bene
fício. E o que contém esse novo método? Exatamente
aquilo contra o que se rebela o Deputado Arlindo Chi
naglia que é a introdução pela primeira vez no Brasil
de critérios atuariais no cálculo do benefício previden
ciário. Dessa forma, temos exatamente o caminho
para construção de uma Previdência sustentada fi
nanceira e atuarialmente como está no texto constitu
cional. Isso está na Emenda 20, não está na minha
cabeça, nem está saindo de invenção de quem quer
que seja. É o preceito constitucional que tem de ser
agora regulado, Deputado Arlindo Chinaglia. O que
eu não posso aceitar também é a argumentação que
faz o Deputado Ricardo Berzoini de que a poupança
privada interna estaria sendo mobilizada à custa da
previdência básica. Ao contrário, sou defensor in-

transigente da previdência básica de natureza pública
em nosso País, e o Governo defende o teto de \
R$1.255,00, que só não coincide exatamente com 10
salários mínimos porque o PT atrasou a aprovação da
reforma, senão seria igualzinho a 10 salários míni
mos. De maneira que V. Ex! trate de reexaminar es
sas matérias e ter cuidado...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - O
PT apresentou emenda à·época para elevar o teto de
1.200 para 10 salários mínimos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Outra
alternativa é congelar o salário mínimo para o resto
da vida, que é o teto.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Agora, vincular Previdência ao salário mínimo tam
bém não é correto, Deputado Arlindo Chinaglia. V. Ex!
quer evitar que o Brasil'adote critério atuarial em um
sistema previdenciário. V. Ex! está contra tudo que o
bom senso recomenda. De maneira que discutiremos
oportunamente isso na Comissão que tratar da regu
lamentação da reforma da Previdência.

Terei a maior satisfação em retornar aqui para
discutir com V. Ex!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Quem bom que as partes estejam se en
tendendo quanto a voltar a discutir essa matéria no
futuro.

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS 
Agora, quanto à separação, Deputado Ricardo Berzo
ini, quero deixá-lo insatisfeito com a minha resposta.
Quero apenas e tão-somente evitar que daqui a 20
anos eu ouça, ou quem quer se seja, críticas ao siste
ma de previdência complementar como se ouve hoje.
São restrições à criação da figura do instituidor por
conta dos velhos montepios. Eu não quero que as en
tidades de múltiplas funções de hoje se tornem os
montepios de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado, Sr. Ministro.

Passamos, desde logo, aos últimos três inscri
tos e eu considero encerradas as inscrições e darei a
palavra ao final aos Srs. Presidentes das Comissões,
Deputados José Linhares'e Enivaldo Ribeiro para
considerações finais encerrando nossa reunião.

Com a palavra o Deputado Freire Júnior, Vi
ce-Presidente do PL n9 10.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Mi
nistro, Srs. Presidentes, Srs. Relatores, Srê! e Srs. Par
lamentares, quero, Sr. Ministro, Waldeck Ornélas,
despolitizar e despartidarizar a discussão, voltar ao
que estávamos discutindo, o mérito dos Projetos de
Lei nQs 8, 9 e 10 que, efetivamente, são as razões da
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presença de V. Ex!, para nossa honra, aqui nesta Co
missão. E começaria, Sr. Ministro, dizendo do meu
alfvio em ouvir de V. Ex! a observação referente à Lei
n2 6.435, quando diz que não é uma questão que não
possa ser revista, a revogação desde que não venha
conflitar com dispositivos estabelecidos ou instituídos
nos outros projetos de lei.

Devo também aqui, Sr. Presidente, Nelson Mar
chezan, Deputado José Pimentel, por uma questão
de justiça, efetivamente quando fui Relator da CPI, o
Deputado Manoel Castro era o Presidente e o
Deputado José Pimentel era um dos Parlamentares
mais atuantes na Comissão, efetivamente, a Susep, à
época, deixou muito a desejar em relação ao seu tra
balho e à presteza e até mesmo à confiabilidade das
informações fornecidas à CPI, mas devo, por uma
questão de justiça também, dizer que hoje as informa
ções que precisei e já ouvi do Deputado Manoel Cas
tro, Relator do PL nº 10 e de alguns outros Parlamen
tares que também recorreram à Susep, além do volu
me de fiscalização, a confiabilidade e a agilidade e a
presteza nas informações daquela entidade.

Sr. Ministro, vou abordar algumas questões pon
tuais, especificamente sobre o PL nº 10, que interes
sa a minha Comissão. Não poderia também deixar,
Sr. Ministro, de apenas e rapidamente concordar com
a preocupação manifestada aqui pelo Relator do PL
n2 9, Deputado Robson Tuma, em relação à composi
ção da diretoria das entidades de previdência priva
da, e V. Ex! responde, com propriedade e acerto, que
deverá ser objeto de um novo projeto de lei ordinária,
que deve regulamentar o órgão fiscalizador e normati
zador.

V. Ex!, Sr. Ministro, aborda o assunto o órgão fis
calizador como uma questão a ser discutida em um
momento seguinte. E eu gostaria de chamar essa dis
cussão para este momento em face - e volto a frisar
- das questões constantes do PL nº 10, que, quando
se refere ao órgão fiscalizador e normatizador, exis
tem pelo menos oito expressões ou referências às ve
zes aos dois: "órgão fiscalizador", "órgão normatiza
dor". Ora fala só do fiscalizador, ora só do normatiza
dor, ora fala do Poder Executiva, ora a cargo do Esta
do, ora Ministro. Isto é apenas para alertar para a ne
cessidade de trazer para a discussão, neste momen
to, de pelo menos uniformizar ou, senão, delimitar o
que o Governo imagina como órgão normatizador e
fiscalizador.

Não há clareza em relação a essa questão no
PL n2 10. Se apenas um órgão vai regular e vai fiscali
zar.Quero crer que, pelo que está estabelecido no art.
52 do projeto, a proposta do Poder Executivo é de que

o órgão seja único, tanto para normatizar e fiscalizar,
como também para as entidades com e sem fins lu
crativos, o que concentraria tudo em uma única autar
quia, pelo menos na minuta elaborada pelo Ministério
da Previdência Social do projeto de criação da Agên
cia Nacional de Previdência Complementar, que não
passou da Casa Civil.

Se for essa a intenção do Executivo - e deixo
aqui, Sr. Ministro, a título de sugestão -, poderemos
ter duas alternativas: deixarpara decidira questão so
bre a unificação das competências em uma mesma
autarquia, em um mesmo órgão, naquela lei ordinária
a s~r remetida a esta Casa, sendo para isso necessá
rio substituir o termo "órgão fiscalizador e normatiza
dor" por um outro termo, no mínimo, mais neutro. Ese
for para decidir nessa lei complementar, teremos de
traçar suas características básicas.

Ainda, Sr. Ministro, em relação às competências
desse órgão de controle. Estão dispersas, ao longo
do projeto de lei, apesarde no art. 30 estar especifica
da essa questão da matéria. Há necessidade, portan
to, como eu disse, de serem reagrupadas para uma
melhor técnica legislativa ou até mesmo uma visuali
zação e entendimento.

Também está prevista uma competência ao ór
gão de controle: a decretação de intervenção e liqui
dação extrajudicial das entidades. Isso me preocupa,
Sr. Ministro. Entendo que essas medidas deveriam
ser da competência exclusiva do Ministro de Estado
ao qual o órgão estiver vinculado, tal qual está previs
to na Lei nº 6.435. Daí o meu alívio quando V. Ex! já
manifesta, de pronto, a concordância em derrogar,
desde que não conflite com certos dispositivos.

Fico também feliz e aliviado ao ouvir de V. Ex! o
anúncio do final da figura do Diretor Fiscal. Efetiva
mente é uma figura que já deveria ter sido abolida há
muito, porque o que constatamos ao longo de todo
esse tempo é que os diretores se perpetuavam e se
perpetuam nos cargos e nunca temos uma solução.

Ainda em relação à competência do órgão de
controle, o art. 56, Sr. Ministro, estende a competên
cia do órgão de controle também para decretar inter
venção ou liquidação das entidades de previdência
privada e, volto a frisar, entendo ser uma competência
exclusiva do Ministro de Estado.

O art. 66, no seu § 2º, prevê recurso para um ór
gão competente. E pára aí. Entendo que esse órgão
competente deverá ser ou devidamente definido no
próprio projeto de lei, ou então mudar o recurso para o
Ministro de Estado, ou que se crie um conselho de re
cursos a ser incluído no próprio projeto de lei.



59764 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

No que se refere à previdência complementar,
eu gostaria de sugerir, e aí me dirijo aos Relatores
dos três projetos, a substituição - meu caro Deputado
Manoel Castro, e acho que já conversamos sobre isso
- da expressão "previdência complementar" por "pre
vidência privada".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Nobre Deputado, peço a sua compreen
são. V. Ex! já ultrapassou três minutos do seu tempo.

. O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Está
concluído, porque um minuto a mais... Se o Ministro
tomar tais observações como sugestões e puder te
cer algum comentário, eu me dou por satisfeito, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. Ex! terá a réplica. O nobre Deputado já
estava fazendo sugestões ao Relator. Estamos sendo
avisados de que a Ordem do Dia pode começar a
qualquer momento.

Em seguida, vou conceder a V. Ex! a réplica,
para concluir.

Concedo a palavra ao Deputado Wellington
Dias, que disporá de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO WELLINGTO.N DIAS - Srs.
Presidentes, Sr. Ministro, tenho a clareza de que o re
sultado desses três projetos tem pontos positivos e al
guns que merecem uma reflexão. E o objetivo princi
pal que temos defendido é o de evitar que, como re
sultado desse trabalho, tenhamos uma previdência
mercantilizada.

Insisto nos casos das previdência fechadas, os
fundos de pensão, e ainda tratar sobre a composição
dos conselhos. Há a garantia do conselho paritário e é
ele quem indica a direção. Ocorre que é dado pelo
projeto um voto de qualidade ao patrocinador. Na
Funcef, por exemplo, que é a previdência da Caixa
Econômica, os participantes contribuem mais que a
patrocinadora. Hoje, têm direito a apenas um repre
sentante no conselho, e, ao contrário do que vem sen
do difundido pela imprensa, o contribuinte também é
chamado a bancar nos momentos de dificuldade.

Gostaríamos de ouvir sobre a possibilidade de
que não ficasse acertado esse voto de qualidade ape
nas com a patrocinadora e que as partes, a cada nova
gestão, pudessem trabalhar sobre isso. Ou até avan
çar para que houvesse uma definição de acordo com
a relação contributiva, com o plano de contribuição
definida ou de benefício definido, enfim, de acordo
com o tamanho da responsabilidade.

Isso é importante, porque estamos tratando da
queles que estão ligados à gestão desses importan-

tes fundos que, com certeza, trabalharão uma pou
pança interna significativa.

Insisto ainda no art. 71. Fiquei animado quando
ouvi V. Ex!! dizer que, na mudança da Constituição so
bre a reforma tributária, poderíamos ter a definição
sobre isso. Fiquei imaginando aqui que era uma posi
ção do Governo nesse sentido. Se não é, pela impor
tância que tem a definição clara sobre isso, era impor
tante que pelo menos na lei complementar tivésse
mos essa definição, sob pena de haver uma insegu
rança para os contribuintes, como, por exemplo, a
possibilidade de uma alteração por meio de medida
provisória.

Essa insegurança, por sua vez, pode não atingir
os objetivos principais desse plano. Neste caso, eu in
sisto em que tenhamos condição de colocá-Ia na
Constituição, quem sabe na reforma tributária, mas,
se isso não acontecer, que tenhamos a garantia de
uma visão mais clara quanto à questão tributária da
lei da previdência complementar.

Nós também estamos tratando da figura dos
multipatrocínios e multiplanos. Partindo desse aspecto,
temos dúvida do conceito de serviços passados, que
se referem ao PLP nº 9/99, do entendimento sobre
contribuição normal e contribuição extraordinária.
Dessa forma, seria importante ressaltar esses pon
tos; os demais já foram atendidos em manifestações
anteriores.

Muito obrigado.

O SR. PRESJDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Esta Presidência agradece ao Deputado
Wellington Dias.

Concedo a palavra ao Deputado Synval Guazzelli,
por cinco minutos.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI- Srs.
Presidentes, Sr. Relatores, Sr. Ministro, quero aqui fa
zer algumas rápidas observações.

Em primeiro lugar, quanto à intervenção dCt no
bre Deputado Ricardo Berzoini a que V. Ex! resoon
deu, quero dizer que a assistência financeira ao con
tribuinte, especialmente nas entidades fechadas com
desconto autorizado em folha, é retorno seguro e cer
to. Não vejo atividade mais segura que aplicar recur
sos financeiros com desconto autorizado em folha.
Prática como esta representaria o contrário da preo
cupação de V. Ex!, ou seja, daria mais estabilidade fi
nanceira às entidades. Seria uma maneira de melhor
se capitalizarem as entidades.

Relativamente à área social, especificamente a
saúde, incluindo-se a área <;ie educação, porque eu
conheço uma entidade aberta, sem fins lucrativos, do
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Rio Grande do Sul, a Aplub, que também faz crédito
educativo, com excelentes resultados.

Sr. Ministro, V. Ex! fez uma referência recordan
do insucessos e prejuízos aos contribuintes, triste
memória, como disse V. Ex!, de alguns montepios. No
meu entendimento, o problema, neste caso, é de fis
calização. Com boas normas e regras, com fiscaliza
ção eficiente e permanente, não temos o que temer.
Não haverão de se repetir montepios nenhuns que ti
veram fim infeliz ou desgraça ao final, se tivermos o
cuidado permanente da fiscalização. A eficiência na
fiscalização nos dá segurança e tranqüilidade.

A propósito, reitero que sou pela preservação
das entidades abertas sem fins lucrativos. Hoje, te
mos cerca de trinta entidades abertas, sem fins lucra
tivos e, no encerramento do exercício de 1998, em
face das entidades abertas com fins lucrativos, essas
entidades tiveram um resultado de volume mais acen
tuado do que o das demais no pagamento de benefí
cio. E todas as demais - as que eu conheço - apre
sentam estabilidade de quadro de associados e de
reservas constituídas, dando-nos absoluta segurança
de que podem permanecer e sobreviver.

Outra razão, Sr. Ministro, com toda franqueza,
não me agradam a idéia e as medidas restritivas que
podem até levar alguém a imaginar que venham a re
presentar ou significar uma reserva de mercado. Não!
É melhor que nesta área se façam medidas restritivas
as nossas normas e leis, para alcançar aqueles que
tenham condições de prestar bons serviços e de res
gatar os seus compromissos. Pelo que eu sei, é bom
que essas entidades abertas, sem fins lucrativos, se
jam fiscalizadas. Elas precisam ser fiscalizadas. Até
agora, elas não têm apresentado nenhum problema
que nos possa intranqüilizar; ao contrário, na sua tra
jetória, têm prestado inestimável serviço, tanto na for
mação de poupança interna quanto na assistência de
importantes setores de nossas atividades.

Estas são minhas ponderações e espero que
V. Ex! nos conforte com a sua resposta, considerando
principalmente que estas entidades devem ser pre
servadas, pelo que representam etêm podido realizar
na formação da poupança interna e na área assisten
cial.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson

Marchezan) - Esta Presidência agradece ao nobre
Deputado Synval Guazzelli.

Concedo apalavrao Sr. MinistroWaldeckOrnélas.
. O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Sr.

Presidente, S,e e Srs. Deputados, o Deputado Freire
Júnior se manifestou ql:lanto à possibilidade de unifor-

mizar, no texto da lei, as referências ora ao órgão fis
calizador ora ao órgão normatizador. Essa prática é
proposital, intencional. Nós entendemos que deva
haver um órgão normatizador diferente de um órgão
fiscalizador.

As competências, ora de um ora de outro, são
referidas especificamente, e não de modo genérico.
Em vários pontos, fala-se em órgãos fiscalizador e
normatizador na forma da lei, exatamente porque,
sendo matéria de lei ordinária a organização adminis
trativa do Poder Executivo, não se trataria neste caso
de lei complementar. Na verdade, o que se busca é
dispor sobre o regime de Previdência, e não sobre a
estrutura administrativa que vai geri-lo, como deve ser
a estrutura dos órgãos que deve ser tocada.

V. Ex! quer que determinadas atribuições sejam
competência privativa do Ministro de Estado. Eu digo
a V. Ex! que quero renunciar a este poder, que prefiro
que a previdência complementar venha a ter um ór
gão de gestão independente, autônomo, um órgão de
gestão colegiada, na forma de uma agência que regu
le essa matéria e trate dela. Neste caso, eu posso até
ser acusado exatamente de estar renunciando à con
centração do poder na minha pessoa para possibilitar
um controle social explícito sobre a gestão da previ
dência complementar.

Esta é a posição que advogo e entendo. Para
mim, trata-se de uma posição compatível, que res
ponde às aspirações e aos anseios da comunidade,
seja da previdência complementar, seja da sociedade
brasileira como um todo.

No que diz respeito a intervenções, temos tido
no Ministério da Previdência e Assistência Social - e
aí aproveito para avançar já na resposta ao ilustre
Deputado Synval Guazzelli - uma atitude muito rigo
rosa no sentido, por exemplo, de concluirmos as inter
venções. E tenho concluído intervenções, exatamente
porque essa é urna orientação dada. Os interventores
não podem se perpetuar, não podem sub-rogar-se na
gestão dos fundos de pensão que tenham, por alguma
razão, tido a necessidade de sofrer a intervenção do Mi
nistério. Essa é uma questão que tenho priorizado:
sempre há necessidade de que as figuras do diretor
fiscal, do liqüidante e do interventor não venham a ser
pessoas que se perpetuem no exercício desses pos~

tos. E aí, Deputado Synval Guazzelli, dêem-me as
boas regras e teremos sempre uma fiscalização crite~

riosa, eficaz, objetiva para que não precisemos - o
ideal é que efetivamente não precisemos ter interven~
ções. O ideal é que o sistema funcione com transpa~

rência, eficiência, clareza e visibilidade e que esse
controle seja feito pelos próprios participantes. É por
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isso, Deputado Wellington Dias, que na composição vista no artigo anterior corresponderá ao be-
. dos conselhos, no caso dos fundos de pensão institu- nefício proporcional diferido, a ser pago di-
idos por entes públicos, onde a composição é paritá- reta ou indiretamente pelo patrocinador,
ria, estabelecemos que também a gestão deva ser quando da implementação das condições
paritária. Tanto no conselho deliberativo, quanto no para a concessão de um benefício de renda
conselho fiscal, dando ao representante do ente insti- programada e continuada.
tuidor a presidência e o voto de qualidade, no caso do O Deputado Robson Tuma havia lido uma su-
conselho deliberativo; dando aos participantes, a pre- gestão a respeito, e aproveito agora para responder.
sidência e o voto de qualidade no conselho fiscal. Temos hoje uma lei, que foi aprovada por esta Casa,

Dessa forma, estamos imaginando que constru- que regula a compensação previdenciária dos diver-
ímos o sistema de contrapesos que possibilite uma sos regimes. Então, se a pessoa foi no passado con-
gestão equilibrada e controlada dos fundos instituídos tribuinte para o Regime Geral de Previdência Social,
por entes públicos. Já no que diz respeito aos fundos se veio depois para o serviço público e se, depois,
instituídos por entidades, estabelecemos apenas um dentro do serviço público, foi para o fundo de pensão,
mínimo de um terço de vagas para os participantes ele receberá o seu benefício pelo fundo de pensão, di-
nos conselhos deliberativo e fiscal, independente- reta ou indiretamente, a parte de responsabilidade do
mente de quanto seja a participação da empresa ou setor público, e a outra parte do Regime Geral de Pra-
dos empregados participantes na constituição do fun- vidência Social.
do. Mas quero chamar atenção para um aspecto que De maneira que essas regras já estão dadas, já
não foi aqui levantado, mas que está também no § 31! estão estabelecidas e nenhum servidor se prejudica-
do art. 37, o que fala da gestão das entidades fecha- rá com isso. O que não podemos é atribuir ao setor
das, que é o elenco de exigências que se está estabe- público a responsabilidade por uma parcela de tempo
lecendo para profissionalizar a gestão desses fundos, que tenha sido eventualmente prestada antes, no Re-
para que não possa qualquer pessoa ocupar esses gime Geral de Previdência Social.
cargos de direção, mas que sejam preenchidos deter- Previdência privada ou previdência complemen-
minados requisitos, que atendam a determinadas tar? A definição é constitucional: a previdência com-
condições. plementar é necessária e obrigatoriamente privada.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - E di- Não existe previdência complementar pública. Mes.
ga-se de passagem, Sr. Ministro, este artigo é digno mo os fundos de pensão que venham a ser instituídos
de louvor. pelos entes governamentais se reverterão da forma

O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Pre- de fundos de pensão privados, e não como entidades
cisamos, por conseguinte, estabelecer condições públicas. O ente instituidor aportará sua participação,
para que não possa qualquer um ir para a direção, os servidores também aportarão sua participação em
mas que tenha experiência comprovada no exercício uma relação um para um, mas a gestão é privada. Na
de atividades na área financeira, administrativa, con- cultura brasileira já se caracterizou, já se convencio-
tábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; que não nou, já se entendeu que se trata de previdência com-
tenha sofrido condenação criminal; que não tenha so- plementar, e a Constituição estabeleceu que a previ-
frido penalidade administrativa por infração à legisla- dência complementar é necessária e obrigatoriamen-
ção da Seguridade Social ou como servidor público; e te privada.
que tenham formação profissional de nível superior. . Finalmente, apenas queria responder ao Deputado
São requisitos que estamos estabelecendo para ter- Synval Guazzelli com uma pergunta. S. Ex! me per-
mos uma gestão criteriosa nos fundos. O interesse guntou: o que será que impede que uma entidade
nosso não é o órgão gestor, o órgão fiscalizador, o ór- sem fins lucrativos possa se transformar em uma so-
gão normatizador sub-rogar-se da administração dos ciedade anônima? Pessoalmente, considero uma
fundos. O que desejamos é que participantes e patro- anomalia que uma sociedade civil, regida pelo Código
cinadores possam administrar, da melhor maneira, o Civil, exerça atividades de natureza comercial.
fundo de que participam. O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

A questão do serviço passado, tratado por V. Ex!, chezan) - Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para a
se refere apenas ao serviço público e está, salvo en- réplica o Deputado Freire Júnior, por três minutos.
gano, regulamentado no art. 15 da Lei nl! 9: O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Mi-

O serviço passado do servidor titular nistro, eu queria apenas deixar registrado que quando
de cargo efetivo que exerceu a função pre- disse e afirmei que a prerrogativa de IiqOidação e in-
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tervenção no fundo não é do ponto de vista da gestão. pela contribuição que V. Ex! tem dado constantemen-
Concordo com V. Ex!. A gestão há que ser de uma te a esta Comissão no que tange ao PL n210.
agência, ou qualquer que seja o modelo que o Gover- Consulto o Deputado Wellington Dias se dese-
~o ~e~ha a definir, mas de uma autarquia que esteja ja... (Pausa.) Desiste o Deputado Wellington Dias.
JnstltUlda para tal. Mas a gravidade, a dimensão de
um gesto ou de uma atitude dessa, entendo, e conti- Consulto o Deputado Synval Guazzelli se dese-
nuo a entender, que não pode ser renunciada. V. Ex!, ja usar da palavra para a réplica. (Pausa.)
enquanto cidadão, enquanto Senador Waldeck Orné- Tem a palavra V. Ex! por três minutos.
las pode. Mas V. Ex! está Ministro, e recorro aqui ao O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
ex-Ministro Eduardo Portela, quando afirmou: U Não ~residente, o Sr. Ministro me apresentou uma ques-
sou, estou Ministro". V. Ex! está. A prerrogativa é do tao e eu a respondo: não vejo mal nenhum em exercer
Ministro de Estado na minha forma de enxergar, sem atividade comercial que lhe dê rentabilidade e estabi-
querer com isso fazer com que V. Exa mude de opi- Iidade financeira para sustentar o seu programa e
nião. Até porque renúncia é um ato unilateral de von- seus compromissos com seus associados. Não vejo
tade. mal nen~um nisso. E não vejo mal também em que

Bem, a última observação que teria a fazer a uma entidade da Previdência aplique ou que até enti-
V. Ex! é com relação às entidades sem fins lucrativos. dades públicas apliquem seus recursos na aquisição,

Da forma como está no PL 10, arts. 38 e 78, e por exemplo, de papéis do Estado, do Governo.
em função até de algumas ponderações feitas pelo V. Ex! não haverá de desconhecer que muitas
Deputado Synval Guazzelli, os montepios a que V. Ex! entidades públicas neste País, tantas e quantas,
se referiu foram todos eles anteriores à Lei n2 6.435. quando dispõem de reservas financeiras, aplicam na
De lá para cá, quando o Poder Público instituiu regras, aquisição de títulos públicos. Ou não? E é uma ativi-
lei, fiscalização, nunca mais houve nenhum problema dade comercial ou não, Sr. Ministro? É uma atividade
nem tampouco se proliferou aquele quadro. Se houve comercial de resguardo a seus interesses e perfeita-
efetivamente situações que hoje são de triste lem- mente realizável, como as entidades de previdência
brança, isso não foi por culpa das entidades sem fins podem fazer também, com aquela margem de segu-
lucrativos. ~ança que desejamos. E prescrevemos normas para

Até cito aqui, para ficar apenas nas três maio- ISSO e poderemos prescrever normas ainda mais rígi-
res, serviços de assistência social feitos pelo Gboex , das, de modo a assegurar a sua estabilidade e a sua
Capemi e Aplub, que são de reconhecida importância capitalização, o que representa segurança para os
à sociedade e até mesmo cumprem um papel que de- seus associados. Essa é a minha resposta a V. Ex!.
veria ser do Estado, mas como ele não faz, essas en- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
tidades buscam fazer. chezan) - Obrigado, Deputado Synval Guazzelli.

Não vejo aí nenhuma renúncia nem elisão fiscal Com a palavra o Sr. Ministro.
por parte do Poder Público, pois essas entidades cha- O SR. MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - O
madas sem fins lucrativos, acabam, no fim das con- que não vejo é qual o inconveniente dessas entidades
tas, com os mesmos encargos financeiros que têm as se transformarem em sociedades anônimas, já que a
entidades com fins lucrativos, com uma diferença pró atividade delas é, por definição, comercial, que tem
às entidades sem fins lucrativos. Se fizermos um com- por objetivo o lucro. De maneira que é uma resistên-
parativo, Ministro Waldeck Ornélas, do volume de res- cia, e não consegui ainda perceber que atividades es-
gates praticados pelas entidades com fins lucrativos e tão sendo feridas.
os benefícios pagos, V. Ex! há de ver que essas enti- O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES - Sr. Presi-
dades sem fins lucrativos pagam muito mais benefíci- dente, peço a palavra pela ordem.
os do que resgate, e o inverso ocorre com as entida- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
des com lucrativos. Fica apenas essa observação chezan) - Tem V. Ex! a palavra.
para a ponderação de V. Ex!. O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Creio,

Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero não ter Sr. Ministro, que talvez possa haver uma pequena di-
transgredido os três minutos regimentais. ferença. As sociedades anônimas podem ter suas fa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- lências decretadas, e essas entidades, talvez, não
chezan) - Agradeço a V. Ex! a compreensão. Sabe possam.
que todos nós o escutamos sempre com muita alegria O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
pelo conhecimento de causa, do espírito público e chezan) - Quero convidar o nobre Deputado José Li-
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nhares, Presidente do PL 9, para que S. Ex!, fazendo
suas considerações finais, encerre esta reunião.

Antes, quero também registrar o meu enorme
agradecimento ao Sr. Ministro Waldeck Ornélas, que
nos prestou importantes esclarecimentos, aos Srs.
Deputados e demais pessoas que nos honraram com
sua presença.

Com a palavra, para encerrar, ao nobre Deputado
José Unhares.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Mi
nistro, Srs. Presidentes, nobres Relatores, Sr!! e Srs.
Deputados, penso que foi muito proveitoso o nosso
encontro nesta tarde. Penso que o Dr. Brandão está
supremamente satisfeito, juntamente com todo o seu
grupo, que nos honrou com a sua presença e nos en
riqueceu com seus conhecimentos.

Os senhores tiveram a oportunidade de sabore
ar um pouco como é o Parlamento, e trouxeram para
esta Casa não só a presença, em uma reunião relati
vamente longa, mas toda a atenção foi dispensada
aos debates.

Para nós que estamos integrando as Comissões,
a presença e a colaboração não só dos Deputados mas
também da sociedade aqui presente foram de grande
proveito.

Agradecemos a todos os Deputados, a todos os
Relatores que aqui estão e, de maneira especial, que
o Sr. Ministro saiba que a sua presença foi por demais
esclarecedora a respeito de muitas dúvidas que pai
ravam nas nossas Comissões.

Reitero os agradecimentos e damos por encer
rada a presente sessão.

-. Ata da 16! Reunião Ordinária, realizada em
14 de setembro de 1999.

Aos quatorze dias do mês de setembro de mil
novecentos e noventa e nove, às quatorze horas e
quarenta e cinco minutos, no Plenário n2 13 do Anexo
/I da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinaria
mente a Comissão Especial destinada a analisar o
Projeto de Lei Complementar n2 10, de 1999, do Po
der Executivo, que "dispõe sobre o Regime de Previ
dência Complementar e dá outras providências".
Compareceram os Deputados Alceu Collares, Eduar
do Jorge, Emerson Kapaz, Freire Júnior, Hugo Biehl,
Jaime Fernandes, Manoel Castro, Nelson Marche
zan, Pedro Bittencourt, Raimundo Colombo, Ricardo
Berzoini, Ricardo Maranhão, Rodrigo Maia, Synval
Guazzelli e Wellington Dias, titulares; Adolfo Marinho,
fris Simões e Osmânio Pereira, suplentes. Não com
pareceram os Deputados Affonso Camargo, Arlindo
Chinaglia, Átila Lira, Basílio Villani, Caio Riela, Eurico
Miranda, Herculano Anghinetti, João Magalhães, Joel

de Holanda, José Chaves, José Priante, Lino Rossi,
Luciano Bivar, Medeiros e Nelson Proença. O Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata: Tendo
em vista a distribuição antecipada de cópias da Ata
da 141 Reunião a todos os membros presentes, foi
dispensada a sua leitura, a pedido do Deputado Frei
re Júnior. Em discussão, não houve oradores. Em vo
tação, foi aprovada a Ata da 141 Reunião. Expedien
te: Ofícios Expedidos: Ofício n2 38/99-Pres., de
3-8-99, ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Michel Temer, solicitando prorrogação do
prazo de funcionamento desta Comissão; Ofício
nll 39/99-Pres., de 11-8-99, ao Presidente da Casa,
Deputado Michel Temer, sugerindo a convocação
dos Líderes dos Partidos e dos Presidentes e Rela
tores das Comissões Especiais que tratam dos PLP
na! 8, 9 e 10/99, para examinarem a possibilidade e a
conveniência da tramitação conjunta das referidas
proposições; Ofícios nla! 40 a 44/99-Pres., de 11-8-99,
aos Presidentes e Relatores das Comissões Especiais
dos PLP n2! 8 e 9 e ao Relator da Comissão Especial
do PLP rP 10199, enviando cópia do Ofício rP 39I99-Pres.,
encaminhado ao Presidente da Casa, e sugerindo reu
nião dos Presidentes e Relatores das referidas Co
missões com o Presidente da Câmara; Ofícios n2! 45
a 56/99-Pres., de 11-8-99, a todos os Líderes dos Parti
dos da Casa, enviando cópia do Ofício nll 39/99-Pres.,
encaminhado ao Presidente da Casa, Deputado Michel
Temer; Ofício nll 57/99-Pres., de 17-8-99, ao Dr. Eve
rardo de Almeida Maciel, Secretário da Receita
Federal, convidando-o a participar de reunião de Au
diência Pública nesta Comissão; Ofício n2 58/99-Pres.,
de 24-8-99, ao Sr. Deputado Michel Temer, Presiden
te da Câmara dos Deputados, solicitando prorroga
ção qo prazo de funcionamento desta Comissão até
4-10-99; Ofício n2 59/99-Pres., de 25-8-99, ao Dr.
Waldeck Vieira Ornélas, Ministro da Previdência e
Assistência Social, convidando-o a participar de reu
nião de Audiência Pública nesta Comissão, no dia
12 -9-99, às 14 horas; Ofícios Recebidos: Ofício
n2 353/99, de 1l1-9-99, da Liderança do PTB, indican
do o Deputado Rodrigo Maia para integrar a Comis
são, como titular, em substituição ao Deputado Fer
nando Gonçalves; Ofício n2 1.327-L-PFU99, de
1l1-9-99, da Liderança do PFL, indicando o Deputado
Pedro Bittencourt para integrar a Comissão, como ti
tular, em substituição ao Deputado Rodrigo Maia.
Ordem do Dia: Apreciação do parecer do Relator,
Deputado Manoel Castro, pela aprovação, com subs
titutivo. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Relator, Deputado Manoel Castro, para a leitura de
seu parecer. Logo após a exposição deste, solicita-



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59769

ram vista do processo os Deputados Freire Júnior e
Rodrigo Maia, tendo o Senhor Presidente concedido
vista conjunta por duas sessões, a todos os membros
presentes: Deputados Freire Júnior, Rodrigo Maia,
Alceu Collares, Synval Guazelli, Ricardo Berzoini,
Eduardo Jorge e Raimundo Colombo. Usaram da pa
lavra pedindo explicações sobre a tramitação da ma
téria apresentada os Deputados Freire Júnior e Alceu
Collares, tendo os Senhores Presidente e Relator
prestado os esclarecimentos solicitados. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a re
união às quinze horas e vinte e cinco minutos, antes
convocando a próxima para o dia 21-9-99, às quator
ze horas, no Plenário 11 , para discussão evotação do
parecer do Relator. A presente reunião foi gravada e
as notas taquigráficas, depois de traduzidas e decodi
ficadas, farão parte integrante da presente Ata. E,
para constar, eu, , Francisco da Silva Lopes Filho,
Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião da Comissão Especial, destinada a analisar o
Projeto de Lei Complementar n2 10, de 1999, do Po
der Executivo, que "dispõe sobre o Regime de Previ
dência Complementar e dá outras providências".

Ata.
Distribuídas as cópias das atas da 141 Reunião

a todos os membros, indago a necessidade da sua le
itura. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, gostaria de solicitar a V. Ex! que dispensasse
a leitura, uma vez que já temos cópias da referida ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Dispensada a leitura da ata, em discussão.
(Pausa.)

Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
Expedientes.
Ofício n9 38/99, ao Sr. Presidente da Câmara

dos Deputados, Michel Temer, solicitando prorroga
ção do prazo de funcionamento desta Comissão.

Ofício nll 39/99, ao Presidente da Casa, sugerin
do a convocação dos Líderes dos Partidos, dos Presi
dentes e Relatores das Comissões Especiais de que
trata os PL n!!s. 8, 9 e 10, para examinarem a possibili
dade e a conveniência de dar tratamento às referidas
proposições.

Ofícios n2! 40 a 44, aos Presidentes e Relatores
das Comissões Especiais, dos PL n2! 8 e 9, ao Relator
da Comissão Especial do 10, enviando cópia dos ofí-

cios enviado ao Presidente da Câmara, e sugerindo
reunião dos Relatores das referidas Comissões com
o Presidente da Câmara.

Ofícios de n2! 45 a 56 a todos os Líderes do Par
tido da Câmara, enviando cópia do Ofício n9 39, enca
minhado ao Presidente da Câmara.

Desejo esclarecer que todos os expedientes fo
ram basicamente resolvidos por meio de decisão to
mada pelos Srs. Relatores e Presidentes das três Co
missões, em reunião conjunta, quando decidimos que
cada Relator relatará o seu PL, mas também incorpo
rará o seu relatório aos relatórios dos outros dois PL,
de tal forma que nas três Comissões se votem o mes
mo relatório.

Com isso, enviaremos ao plenário três relatórios
iguais, e a votação de um prejudicará os outros. Todos
esses três relatórios serão subscritos pelos Relatores
e Presidentes, para evitar qualquer problema que
possa representar a prevalência de um sobre o outro.

. Essa foi a forma encontrada, para que não ve
nhamos produzir três textos - em outras palavras 
deixarmos a cabeça de um lado, o corpo de outros e
os membros do outro. Cada um que quisesse fazer
esse trabalho, teria que juntar as suas partes. E dei
conhecimento da nossa decisão ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Michel Temer, que conside
rou a solução, ainda que não muito salomônica, segu
ramente de muito bom senso.

Ofício n!! 57, ao Sr. Everardo de Almeida Maciel
Secretário da Receita Federal, convidando-o a parti~
cipar da reunião de audiência pública, nesta Comis
são.

Ofício n!! 58, ao Sr. Deputado Michel Temer soli-. 'Citando a prorrogação do funcionamento desta Co-
missão até 4 de outubro.

Ofício nº 59, ao Dr. Waldeck Vieira Ornélas Mi
nistro da Previdência e Assistência Social, convidan
do-o a participar da reunião de audiência pública des
ta Comissão no dia 19, às 14h.
. Ofício nº 353, recebido da Liderança do PTB, in-

dicando o Deputado Rodrigo Maia para integrar a Co
missão como titular, em substituição ao Deputado
Fernando Gonçalves.

Ofício n!l1 .327, da Liderança do PFL, indicando
o Deputado Pedro Bittencourt para integrar a Comis
são como titular, em substituição ao Deputado Rodri
go Maia.

Ordem do Dia.
Apreciação do parecer do Relator, Deputado

Manoel Castro, pela aprovação, na forma do substitu
tivo apresentado.
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Passo a palavra ao Sr. Relator, nobre Deputado
Manoel Castro, a fim de que S. Ex! proceda à leitura
do seu parecer.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, cumprimento V. Ex!, os parlamentares
presentes, as senhoras e os senhores que participam
desta audiência pública.

Apresento-lhes o Relatório do Projeto de Lei
Complementar nS! 10, que é detalhado. Pediria per
missão ao Plenário para fazer apenas uma sinopse e
passar direto ao Voto e ao Substitutivo.

O Relatório tem uma parte introdutória, seguido
de um breve comentário sobre os objetivos do Projeto
de Lei Complementar nS! 10, as novidades propostas,
uma referência aos órgãos reguladores e fiscalizado
res, as competências do órgão regulador e fiscaliza
dor em relação às entidades de Previdência Comple
mentar em geral. Segue-se um comentário sobre a
competência do órgão regulador em relação às enti
dades fechadas de Previdência Complementar. Ainda
uma referência às competências do órgão regulador e
fiscalizador em relação às entidades abertas de Pre
vidência Complementar. Um comentário sobre os pIa
nos e benefícios. Os planos e benefícios das entida
des fechadas, os planos e benefícios das entidades
abertas, sobre as entidades de Previdência Comple
mentar, as entidades fechadas, e, ainda, o regime tri
butário das entidades de Previdência Complementar.

Segue-se a relação detalhada das audiências
públicas realizadas, uma síntese dos principais
comentários existentes em cada uma dessas audiên
cias públicas, que têm o objetivo não só de registrar o
ponto de vista, as críticas e as sugestões apresenta
das por cada participante das audiências públicas,
como também porque algumas dessas contribuições
foram incorporadas ao substitutivo, que serve como
referência.

Por outro lado, eventualmente, na análise e no
debate, se alguma interpretação quanto aos comen
tários feitos nas respectivas audiências estiver equi
vocada, evidentemente faremos as devidas corre
ções julgadas pelo Plenário.

1 - Das considerações preliminares.
As entidades de Previdência Complementar

têm experimentado no mundo desenvolvido notável
expansão, detendo, atualmente, ativos que chegam a
representar 120% do PIB na Holanda, 100% na Suí
ça, 78% nos Estados Unidos, e 40% no Japão, como
ressaltado na Exposição de Motivos que acompanha
o PLP n2 10/99.

No Brasil, a despeito da lelislação que regula as
entidades de previdência privada estar em vigor des-

de 1977 (Lei n2 6.435, de 25 de julho de 1977), essas
instituições expandiram-se mais aceleradamente a
partir da década de 90. Atribui-se tal trajetória à esta
bilidade monetária obtida com o Plano Real e à mo
dernização que vem sendo operada no mercado fi
nanceiro e de capitais.

Depois dessa relação detalhada de cada uma
das audiências, passaremos finalmente à pág. 41 do
Relatório - Voto do Relator.

Em que pese, porém, o crescimento recente
dessas instituições, a dimensão alcançada pela previ
dência privada brasileira ainda é bastante tímida,
comparando-se com a registrada nos países desen
volvidos. Os ativos dos 353 fundos de pensão existen
tes, os quais, por seu turno, superam em 10 vezes os
ativos das entidades abertas, correspondem a, ape
nas, 10% do PIB.

A importância dos fundos privados de previdên
cia para a economia como um todo expressa-se no
impacto positivo sobre os níveis de poupança agrega
da e também na contribuição que representa ao mer
cado de capitais.

Com efeito, a tendência internacional tem-se fir
mado no sentido de atribuir papel cada vez mais rele
vante aos fundos privados de previdência, tanto pela
sua capacidade de formação de poupança de longo
prazo quanto por representarem alternativa à eventual
falência dos regimes públicos de previdência social,
baseados no regime financeiro de repartição simples.
Assim, nos países desenvolvidos, o movimento re
cente tem sido no sentido de estimular a expansão
dos fundos de pensão, mediante tratamento tributário
especial ou mesmo, como em alguns países, por meio
do estabelecimento de compulsoriedade de filiação,
por imposição ou por acordo coletivo.

Tem-se, também, verificado, nos países desen
volvidos, em particular nos do continente europeu,
uma maior regulação estatal nos fundos de pensão,
no sentido de estabelecer padrões mínimos quanto a
vesting, portabilidade e funding, de modo a conferir
maior flexibilidade aos planos de benefícios em fun
ção da mobilidade da mão-de-obra.

Tendo em vista essas tendências, nota-se que o
PLP n9 10/99 sintoniza-se com as características mo
dernas que têm assumido os sistemas previdência
privada em geral, procurando dar maior credibilidade
ao regime, estimular a ampliação da sua cobertura,
flexibilizar os planos de benefícios, bem como garan
tir a solvência dos planos e o cumprimento dos com
promissos assumidos juntos aos participantes.

Ademais, verifica-se que o PLr ,,2 10/99 intenta
adequar a legislação à evolução do setor de previdên-



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59771

cia privada brasileira. A demanda pela previdência
privada tem crescido e os planos de benefícios
têm-se diferenciado, registrando-se junto às entida
des fechadas, uma tendência no sentido da substitui
ção dos planos de benefícios definido por planos de
contribuição definida. Ainda no campo das entidades
fechadas, vem-se observando também a criação de
entidades multipatrocinadas e multiplanos.

No campo de atuação das entidades abertas,
'por seu turno, a procura por planos tem experimenta
do expressivo crescimento, implicando a abertura de
caminhos alternativos, que atualmente se expressam
nos Fundos de Aposentadoria Programada e Indivi
duai- FAPI-, que é um produto oferecido por bancos
e seguradoras, e no Plano Gerador de Benefícios li
vre - o PGBL -, que possui características similares
aos dos planos americanos de previdência privada,
em especial dos populares 401 (k).

Das principais características da nova legisla-
ção.

Do ponto de vista formal, ainda que a Constitui
ção Federal não houvesse exigido Lei complementar
para dispor sobre o regime de previdência privada,
seria ainda assim conveniente que o instrumento le
gai responsável pelo disciplinamento da matéria fos
se de igual hierarquia, congregando todas as normas
gerais, para que pudesse assumir uma configuração
mais permanente, de forma a permitir a necessária
estabilidade à evolução do setor.

No mérito, o PLP nl! 10/99 inegavelmente avan
ça em relação à legislaç.ão atual, por prever uma es
trutura para as entidades de previdência na qual se
assegura a participação democrática dos envolvidos,
por examinar as experiências internacionais para de
finir modernos institutos a serem adotados nos planos
de benefícios, e, fundamentalmente, por instituir um
conjunto de normas que ampliam as competências e
fortalecem os órgãos reguladores e fiscalizadores.

. A despeito, porém, de suas boas intenções, o
PLP nl! 10/99 possui alguns dispositivos questionáveis,
na opinião da maioria dos expositores presentes nas
Audiências Públicas, realizadas nesta Comissão
Especial.

Dos pontos controversos.
Os principais pontos controversos do PLP

nl! 10/99 são:
a) a revogação da Lei nl! 6.435, de 25 de julho de

1977, poderia criar vazios legais, que promoveriam
rupturas nas atividades das entidades de previdência
privada;

b) a indefinição dos órgãos reguladores e fiscali
zadoresfragiliza os objetivos de imprimir maior credi-

bilidade ao regime de previdência complementar e de
fortalecimento da capacidade de regulação e fiscali
zação do Estado;

c) a vedação da manutenção dos planos exis
tenciais e de saúde, bem como a concessão de em
préstimos, traria enorme prejuízo aos participantes;

d) a adaptação das entidades abertas sem fins
lucrativos às novas exigências do PLP nº 10/99 invia
bilizaria muito as entidades que prestam importantes
serviços de assistência social;

e) a portabilidade e o resgate deveriam ser me
lhor definidos para não virem a inviabilizar certos ti
pos de planos e benefícios;

f) a criação dos instituidores, na forma prevista,
constitui risco elevado para os planos ce benefícios,
uma vez que estes não possuem uma pessoa jurídica
responsável pela cobertura de eventuais déficits fi
nanceiros ou técnicos;

g) a obrigatoriedade da realização de opera
ções de resseguro ou da constituição de fundo de sol
vência para as entidades fechadas oneraria substan
cialmente seus planos de benefícios;

h) os investimentos e os rendimentos das apli
cações dos recursos das reservas técnicas, provi
sões e fundos deveriam ser isentos da incidência de
impostos;

i) o direito adquirido dos participantes aos pia
nos de benefícios deveria ser melhor qualificado.

Tendo em vista essas colocações e após o exa
me detalhado das conseqüências que as referidas
modificações promovidas pelo PLP nl! 10/99 poderiam
ensejar no sistema de previdência complementar,
este Relator decidiu-se pela apresentação de Substi
tutivo, a fim de introduzir os aperfeiçoamentos neces
sários para que o novo texto legal realmente cumpra
com os seus objetivos, sem desconsiderar, porém, as
distintas situações que afetam a nossa realidade es
pecífica.

Das modificações sugeridas ao PLP nl! 10/99.
Assim, o substitutivo apresentado em anexo a

este parecer procurou contemplar algumas das su
gestões apontadas por expositores nas audiências
públicas, dando-lhes tratamento específico, conforme
descreve-se a seguir:

Revogação ou derrogação da Lei n9 6.435, de
25 de julho de 1977.

Quanto à revogação da Lei nl! 6.435177, a
comparação entre os seus dispositivos e os do PLP
nSl 10/99, conduziu à conclusão de que não serão pro
duzidos vazios legais, como alegado, e que os atos
administrativos regulamentadores, emitidos pelos
atuais órgãos normatizadores e fiscalizadores, serão
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recepcionados pela lei nova no que não lhe for contrá
rio.

No entanto, este Relator considerou que seria
conveniente, a fim de conduzir, de modo harmônico, a
transição das normas legais, modificar a redação do
art. 75 do PLP n2 10/99, correspondente ao art. 74 do
Substitutivo, esclarecendo que, até que a lei disponha
sobre a matéria, as funções do órgão regulador e do
órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, através do Conse
lho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC)
e da Secretaria de Previdência Complementar (SPC),
respectivamente, em relação às entidades fechadas,
e pelo Ministério da Fazenda, por meio do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superin
tendência de Seguros Privados (SUSEP), respectiva
mente, em relação às entidades abertas.

Acredita-se, ainda, que a introdução desse pa
rágrafo virá acalmar as expectativas quanto a uma
eventual modificação nos órgãos reguladores e fisca
lizadores, evitando-se, assim, que o PLP n2 10/99
veja vulnerabilizado ou fragilizado em seu objetivo de
criar as condições para que o regime de previdência
complementar venha a desfrutar de uma maior credi
bilidade, mediante o fortalecimento institucional.

Vedação de planos assistenciais e de saúde e
de concessão de empréstimos.

. Após aprofundada análise das distintas posi
ções quanto a esta questão, este Relator concluiu
que, a despeito de constituírem uma distorção, levan
do-se em conta que não possuem o objetivo previ
denciário das entidades que os administram, os pIa
nos de assistência social e de saúde são uma opção
de atendimento de boa qualidade, com custo reduzi
do, para cerca de dois milhões e meio de participan
tes diretamente protegidos. A sua extinção, tal como
proposta no PLP nº 10/99, significaria, portanto, enor
me prejuízo para esses beneficiários, bem como para
os seus dependentes. Por essa razão decidiu-se alte
rar a redação do art. 77 do PLP nº 10/99 (art. 76 do
Substitutivo), para permitir a manutenção dos atuais
planos, impondo-lhes, contudo, maior controle e disci
plina, mediante a exigência de contabilização de seus
custos em separado, e definição de custeio próprio.

Também quanto à concessão de empréstimos
aos participantes, conclui-se que poderiam continuar
sendo mantidos, desde que seja garantida, no míni
mo, a rentabilidade atuarial. Com esse objetivo foi in
troduzido o § 2º ao art. 77 do PLP nQ 10/99 (§ 22 do art.
76 do Substitutivo), bem como acrescentou-se pará
grafo único ao art. 72 do PLP nº 10/99 (art. 71 do

Substitutivo), para que a vedação ali prevista não
atingisse essa espécie de operação.

Entidades de previdência aberta sem fins lucra
tivos.

Também quanto a este aspecto, optou o Relator
por uma solução conciliatória, permitindo que as atu
ais entidades, constituídas na forma de sociedades
civis sem fins lucrativos, possam se manter sob essa
organização jurídica, mas desde que não participem
de qualquer tipo de companhia e sociedade comerci
aI. Ademais, para que essas entidades tenham condi
ções de se ajustar às novas exigências impostas, este
Relator decidiu manter o prazo de 2 anos previsto no
art. 78 do PLP nº 10/99 (art. 77 do Substitutivo).

Portabilidade e resgate.
Quanto à portabilidade, julgou-se que seria váli

do mantar sua previsão no texto da lei complementar,
em separado, para planos administrados por entida
des fechadas e por entidades abertas, respectiva
mente, mas considerou-se necessário alterar a reda
ção do art. 13 do PLP nº 10/99 (art. 14 do Substituti
vo), para esclarecer que esse mecanismo somente
será admitido, no caso de entidades fechadas, quan
do houver a cessação de vínculo com o participante.
O PLP nº 10/99 exigia, no caso de instituidores, a
cessação do vínculo associativo, o que se mostrou ina
ceitável pelo fato de que para muitos conselhos profis
sionais, por exemplo, o vínculo associativo é condição
para o exercício da atividade profissional. Julgou-se
também necessário estabelecer para a portabilidade
exigência de carência mínima, em razão do risco de
desestabilização das entidades fechadas, caso tal
prazo mínimo não fosse observado, bem como devido
ao fato de que, para os períodos inferiores à carência,
o benefício diferido garantirá os direitos dos partici
pantes.

O resgate, por sua vez, na forma como previsto
no PLP nº 10, realmente poderia trazer prejuízo aos
planos de benefícios mantidos pelas entidades fecha
das, uma vez que no art. 13, inciso 111, é determinado
como a ''totalidade das contribuições vertidas ao pia
no pelo participante". Nesse caso, este Relator deci
diu modificar a redação do referido dispositivo, (art.
14, inciso 111), para definir o resgate como a ''totalida
de das contribuições vertidas ao plano pelos partici
pantes, descontadas as parcelas do custeio adminis
trativo, na forma regulamentada".

Instituidores.
Quanto à figura do instituidor, prevista no PLP

n!! 10/99, considerou-se procedentes as críticas le
vantadas pelas entidades representativas no regime
de. previdência complementar quanto ao risco de in-
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solvência dos seus planos, uma vez que não há clara
indicação do responsável que arcará com eventuais
déficits. Tendo em vista esses argumentos, julgou-se
prudente acrescentar ao art. 33 do PLP nº 10/99 al
guns parágrafos, determinando como condições para
os instituidores: 1) concessão de planos de benefíci
os exclusivamente na modalidade contribuição defini
da; 2) obrigatoriedade de terceirizar a gestão dos re
cursos garantidores das reservas técnicas mediante
a contratação de instituiçao especializada autorizada
a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro ór
gão competente; 3) obrigatoriedade de segregação
dos patrimônios da entidade fechada, dos responsá
veis pela gestão dos recursos e do instituidor; e 4) ne
cessidade de comprovação de um tempo mínimo de
existência do instituidor e também de um número mí
nimo de associados.

Obrigatoriedade da realização de operações de
resseguro.

No PL nº 10/99 foi prevista a obrigatoriedade da
realização de operações de resseguro, ou da criação
do fundo de solvência, apenas para as entidades fe
chadas de previdência complementar, sendo faculta
tiva para as entidades abertas. As críticas mais con
tundentes em relação a esta previsão referem-se ao
aumento de custos que tal medida implicaria, o que,
dependendo do caso, poderia até inviabilizar certos
planos já existentes. Tendo em vista esta argumenta
ção, considerou-se mais prudente tratar da matéria
de forma equânime, tornando, assim, o resseguro fa
cultativo, tanto para os planos administrados por enti
dades fechadas, quanto para os administrados por
entidades abertas. Decidiu, no entanto, manter o direito
do órgão fiscalizador de determinar que o resseguro
seja feito, em casos específicos de entidades fecha
das, quando houve forte indivíduos de perdas para os
participantes, ou devido a outras situações especí
ficas quejustifiquem aadoção de tal medida prudencial.

Tratamento tributário.
Como já mencionado no Relatório, a proposta

contida no PLP nº 10/99, quanto ao tratamento tributá
rio a ser dispensado às entidades de previdência com
plementar, consiste na previsão de diferimento da tri
butação na fase de contribuição, como também de
concessão de incentivo fiscal aos investimentos e aos
rendimentos provenientes das aplicações das reser
vas técnicas, provisões e fundos, constituídos com re
cursos das contribuições. Por seu lado, a inclusão do
tratamento tributário no PLP nº 10/99 não asseguraria
a almejada estabilidade de regras, haja vista que o tra
tamento da matéria tributária compete à lei ordinária.
Não existiria óbice legal para que fosse feita tal previ-

são no presente projeto de lei complementar, no en
tanto, uma lei ordinária poderia alterar profundamente
o ordenamento adotado. Considerando, ainda, que
toda a matéria tributária está sendo objeto de revisão
nesta Casa, por meio da Emenda Constitucional, jul
gou-se conveniente a manutenção das diretrizes e
dispositivos originariamente previstos no PLP nº 10/99,
ficando assim o estabelecimento das determinações
tributárias permanentes em relação à previdência comple
mentar para a citada reforma constitucional.

Obrigatoriedade do regime financeiro de capita
lização.

Considerando-se que a exigência de obriga
toriedade do regime financeiro de capitalização para
todos os tipos de benefícios oneraria substancial
mente determinados planos, julgou-se conveniente
alterar a redação do art. 17, § 1º do PLP nº 10/99 (art.
18, § 112 do Substitutivo), para excluir de tal obrigato
riedade os benefícios de pagamento único.

Direito adquirido
. Finalmente, quanto à garantia do direito adquiri

do dos participantes, entendeu-se que, de fato o dis
positivos constantes do PLP nº 10/99, que tratam da
matéria, não estariam suficientemente claros. Este
Relator julgou, portanto, que caberia melhor precisar
o conceito de direito adquirido, introduzindo alteração
na redação do caput do art. 16 do PLP nº 10/99 (art.
17 do Substitutivo), para esclarecer que as mudanças
porventura introduzidas nos planos de benefício não
afetarão direito acumulado de cada participante, que
corresponde, conforme previsto no inciso J do art. 14
do PLP nº 10/99 (inciso Ido art. 15 do Substitutivo), ao
valor das reservas por ele constituídas ou das reser
vas matemáticas, o que lhe for mais favorável.

Do exame de adequação orçamentária e finan
ceira

O PLP nº 10/99, bem como o Substitutivo apre
sentado, encontram-se em perfeita consonância com
o Plano Plurianual- PPA - para o período de 1996 
1999 (Lei nº 9.276, de 9 de maio de 1996). Com efeito,
o fortalecimento do sistema de previdência comple
mentar, que constitui o bojo da proposta, concorre
para a modernização do sistema de previdência social,
que constitui uma das diretrizes vinculadas à estraté
gia "Construção de um Estado Moderno e Eficiente",
constante do já referido diploma legal.

No que diz respeito à Lei de Diretrizes Orça
mentárias para o ano de 1999 (Lei nº 9.692, de 27 de
julho de 1998), e à Lei Orçamentária Anual (LOA) em
vigor (Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999), ne
nhuma incompatibilidade ou inadequação foi obser
vada que desaconselhasse a aprovação das proposi-
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ções. Ao criar as condições objetivas para o cresci
mento da previdência complementar, o projeto e o
Substitutivo tendem a contribuir não apenas para o
equilíbrio das contas da previdência pública e priva
da, mas também para o fomento da economia do
País, na medida em que os fundos de pensão,:,"" como
se denominam as entidades de previdência comple
mentar - constituem importante instrumento no finan
ciamento de longo prazo do setor produtivo.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa.

O PLP nll 10/99, oriundo do Poder Executivo, e o
Substitutivo, coadunam-se com os preceitos constitu
cionais relativos à iniciativa legislativa e à competên
cia do Congresso Nacional para exame da matéria.
Ademais, sob o ponto de vista da juridicidade, a pro
posição e o Substitutivo adequam-se aos princípios e
normas assentados em nosso ordenamento jurídico.
A técnica legislativa não merece reparos.

. Em função do exposto, voto pela adequação or
çamentária e financeira, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
Complementar nº 10, de 1999, e do Substitutivo e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nll 10, de 1999, na forma do Substituti
vo que apresentamos.

10 de setembro de 1999.
Sr. Presidente, é esse o Parecer. Nós temos o

Substitutivo, que corresponde praticamente a igual
número de artigos vigentes, que são 79. Não sei se
devo continuar a leitura do Substitutivo ou, como foi
distribuído a todos e, certamente, haverá pedido de
vista para apreciação do Relatório, se seria dispensá
vel a leitura. De qualquerforma, permaneço à disposi
ção de V. Exll, ou para a leitura ou para algum comen
tário adicional.

Eu pediria permissão a V. Ex!!, apenas, para es
clarecer aos presentes que, conforme tínhamos com
binado - e V. Ex!! ressaltou no início desta reunião - a
idéia básica era a incorporação, pelos Srs. Relatores,
dos Relatórios dos dois outros grupos, no caso o PLP
nll 8 e o PLP nll 9 . Entretanto, como esses Relatórios
não foram apresentados, não posso incorporá-los
neste instante. Mas como ainda teremos debates, ao
longo do tempo, e conforme foi combinado entre a
Mesa Diretora das três Comissões e os três Relato
res, nós também incorporaremos, com muito prazer,
os Relatórios do grupo das Comissões Especiais,
tanto o do PLP nll 8, como o do PLP nº 9.

Eram essas as considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Muito obrigado, Sr. Relator, a quem felicito

pelo excelente trabalho apresentado e pelo zelo com
que se vem desincumbindo na sua Relatoria.

A matéria está em discussão.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Obriga

do, Sr. Presidente. Antes de entrar na discussão do
mérito do Relatório e, em conseqüência, do próprio
Substitutivo do eminente Relator, Deputado Manoel
Castro, eu gostaria de uma explicação mais detalha
da de V. Ex!! no que diz respeito à incorporação dos
Relatórios dos PLP n!!!! 8 e 9, já agora, objetivamente,
em cima de uma proposta de Substitutivo do Sr. Rela
tor; porque eu imagino que isso terá que passar por
uma votação do Plenário. E, para que possamos votar
os Relatório do PLP nº 8 e do nº 9, teríamos de ter,
não sei, alguma reunião de discussão preliminar com
os Relatores dos outros projetos.

Enfim, a dúvida é com relação ao procedimento
que V. Ex!!, juntamente com os Presidentes e Relato
res das outras Comissões, adotarão para concretizar
essa incorporação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Nobre Deputado, acertamos, em primeiro
lugar, com as Relatorias para que, conjuntamente,
não permitissem que os Relatórios tivessem contradi
ções.

Como o nosso Relatório trata da lei geral que
conduz à formação dos fundos, e como um dos PL
trata da constituição dos fundos das empresas públi
cas, e outro trata das empresas privadas, entende
mos fazer três capítulos nessa matéria e, oportuna
mente, traríamos ao conhecimento desta Comissão
os Relatórios dos outros Relatores; e aí, então, incor
poraríamos, como aprovados por esta Comissão,
aqueles dois Relatórios. Aí, sim, teríamos um texto,
mais ou menos, completo, com aquilo que eu falei: ca
beça, corpo e membros.

Então, estamos avançando no nosso Relatório
porque, efetivamente, na medida em que a Comissão
se inclinar por um rumo, isso vai pautar também os
outros Relatórios.

Vamos ter de fazer, evidentemente, uma obra de
engenharia para aproximar. Certamente, será muito
melhor fazê-Ia aqui do que no plenário, onde seria im
possível; e eu não tenho a menor dúvida de que o Ple
nário mandaria de volta tudo isso.

Então, com jeito e a disposição clara dos três
Relatores, dos Presidentes e desta Comissão de con
ciliar, e com a autorização que sempre tive de todos
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os Srs. membros para ensejar a formação de uma
Comissão só, acho que esse ambiente nos permitirá
montar essa engenharia, mas tudo passará por aqui,
Deputado.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, era essa explicação, pelo menos, a prior!,
que gostaria de ouvir desta Presidência.

Agradeço a V. Exi! e, aproveitando a oportunida
de, com base no art. 157 inciso XVI do Regimento
Interno, peço vista do Relatório por, no mínimo, duas
sessões, para que possamos avaliar e analisar as
propostas apresentadas pelo Sr. Relator, constante
do seu Substitutivo e que, necessariamente, deverão
obter uma análise mais aprofundada a respeito des
sas questões.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presi
dente, gostaria de pedir vista, também, ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vistas concedidas. Cada um vai declinando
o nome. Vistas concedidas a todos os Srs. membros
presentes.

Com os pedidos de vista concedidos aos Srs.
Deputados, não há mais o que discutir, a menos que
alguém queira.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O
prazo para os pedidos de vista corre concomitante
mente, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Concomitantemente por duas sessões, a
todos os Srs. Parlamentares. E não haverá outro pedi
do de vista.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, como as duas sessões seriam na quarta
e quinta-feira, e como sexta-feira seria um dia em que,
provavelmente, não teríamos sessão aqui, queria
submeter à apreciação de V. EXª e ao Plenário a con
vocação de uma reunião para debate, já a partir da
próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se os Srs. Deputados não tiverem nenhu
ma oposição, ou sugestão a fazer, poderíamos, desde
logo, estabelecer uma reunião para a próxima ter
ça-feira, às 14 horas, quando então receberíamos...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Para
discussão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Discussão e, se fosse o caso...

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Eapro
vação simples, se todo o mundo concordar, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Mas seria para adiscussão da matéria, entendeu?

. O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, na verdade, ao apresentar esse Relató
rio, o que eu gostaria é que ele pudesse estar definiti
vo. Entretanto, comentando com alguns colegas, e
até pela declaração antecipada de pontos de vista de
vários Parlamentares, não só desta Comissão mas
de outras Comissões em relação ao tema, algumas
vezes até representando interesses partidários ou de
grupos nesta Casa, entendemos que alguns pontos
não representam o consenso de todo o Plenário. E
será difícil alcançar essa unanimidade.

Mas quero, desde já, colocar-me à disposição
para incorporar ao Relatório todos aqueles pontos
que representam, pelo menos, a maioria expressiva
desta Comissão em relação aos temas apresentados.
Há alguns pontos que, efetivamente, poderemos não
chegar a um consenso de unanimidade, mas aReia
toria está aberta a incorporar todas as contribuições e
críticas, porque não imaginamos que um assunto
dessa complexidade possa estar definitivamente es
gotado.

Só para se ter uma idéia, ainda hoje o Ministro
convocou uma reunião envolvendo algumas entida
des do próprio Governo e a Assessoria Legislativa
desta Casa, para continuarem debatendo a matéria,
já que os PL n2!a e 9 não estão concluídos e têm pon
tos interligados; algumas questões têm a ver com
esse conjunto de coisas, alguns temas polêmicos
como a questão da portabilidade do fundo de sol
vência durante o seguro, que continuam sendo debati
dos.

Então, entendemos que um Relatório com 50
páginas, mais um Substitutivo de 79 artigos requerem
uma análise aprofundada. E esperamos que o deba
te, antes da aprovação do Relatório, permita esclare
cer todos os pontos de vista vigentes dentro da Co
missão, e que possamos aperfeiçoar o Relatório, por
que algumas questões ainda dependerão, evidente
mente, conforme foi esclarecido, da compatibilização
dos três Relatórios dos PLP nJ!! a, 9 e 10.

Eram essas as considerações.
, O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Com a palavra o Deputado Alceu Collares.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.

Presidente, primeiro é para dizer que o Deputado
Manoel Castro apresenta um trabalho, sem dúvida al
guma, de extraordinária profundidade. Nós estamos
tendo uma oportunidade de dar uma legislação ca-
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paz, competente para esse tipo de atividade no cam
po da Previdência Social, aberta ou fechada.

Fiz a comparação, eminente Relator, do seu
Substitutivo com o trabalho que também tenho, am
bos feitos pela própria Consultoria, antigamente cha
mavam-na de Assessoria. Há algumas divergências,
mas muito pequenas. E terei a oportunidade de pas
sar às mãos de V. Ex!!, pela manifestação generosa
que fez no sentido de que está aberto a receber essas
contribuições, para evitar tomar tempo no plenário,
quando temos a oportunidade regimental para fa
zê-lo.

Vou passar esse estudo às mãos de V. Ex!! e pe
dir também ao Presidente uma explicação, pois preci
samos esclarecer melhor como é que vamos fazer
essa reunião com os Relatores: se serão só os Rela
tores ou serão os Relatores de todas as Comissões
Especiais com os respectivos integrantes dessas Co
missões, ou tão-somente os Relatores com o Relator
Manoel de Castro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Deputado Alceu Collares, como V. EXª viu,
estamos inovando na Casa, acho que nunca houve
procedimento igual. Então, vamos usaro bom senso.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Que
ro confessar a V. Exfl que procurei no Regimento Inter
no e não vi nada a respeito. Acho que é uma inovação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - É exatamente isso. O ideal seria que uma
dessas Comissões requeresse a anexação das ou
tras e destituísse, e aí criaria um problema político
que não nos serviria.

Diante disso, usando o bom senso, vamos ten
tar, quando estiver mais ou menos pronto o nosso Re
latório, mandá-lo para a Comissão. E os outros fican
do prontos, talvez façamos uma sessão conjunta das
três Comissões. Vou combinar com os Relatores. O
pacto firmado por nós é que faríamos um único relató
rio que englobasse a matéria submetida não só à
nossa Comissão, mas às três Comissões juntas. Ain
da veremos como fazer isso. A princípio, vamos subs
crever todos os Relatores e Presidentes e aprová-los
em todas as Comissões.

Que fique, então, sacramentado que não vamos
roubar atribuição de nenhuma Comissão, mas vamos
acrescentar. Comuniquei esse procedimento ao Sr.
Secretário-Geral da Mesa, que considerou, realmen
te, uma grande saída para resolvermos um assunto
que tinha sido mal encaminhado.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - A
Mesa da Câmara dos Deputados já encaminhou a

V. Ex" o requerimento (ininteligível) em lei, exata
mente com esse objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Pois é, eu não tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Para
que pudéssemos ter a oportunidade, todos, de dar a
sua contribuição para o aperfeiçoamento desse ins
trumento de Seguridade Social que, sem dúvida algu
ma, é importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Nobre Deputado, o depoimento de V. Ex'
soma a favor das decisões que nós, Relatores e Pre
sidentes, tomamos.

Antes de dar continuidade à discussão, quero
registrar que foram concedidos pedidos de vista, con
juntamente, aos Deputados Freire Júnior, Rodrigo
Maia, Alceu Collares, Synval Guazzelli, Ricardo Ber
zoini, Eduardo Jorge e Raimundo Colombo, até a pró
xima terça-feira.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Freire
Júnior.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, apenas para colaborar com o Sr. Relator. À
primeira vista, na pág. 46 do seu Relatório...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Nobre Deputado Freire Júnior, concederei
a palavra a V. Ex!! se for algum esclarecimento. Caso
contrário, não cabe discussão, porque a vista já está
concedida.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Não se
trata de discussão, Sr. Presidente, mas apenas para
colaborar com os outros Parlamentares, pois quero
crer que tenha sido um erro.

Sr. Deputado Manoel Castro, da pág. 45 para a
46, V. Ex!! diz:

"Também quanto à concessão de em
préstimos aos participantes, concluiu-se que
poderiam continuar sendo mantidos, desde
que seja garantida, no mínimo, a rentabilida
de atuarial."

Já no art. 76, § 211, a que V. Ex!! se refere ali, está
dito:

"Situa-se abaixo da taxa mínima atua
rial."

- O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELlI 
(Intervenção fora do microfone./naudíve/.)

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Deputado,
parece-me que, ao invés de ser usada a palavra "aba
ixo" deve ser usada a palavra "acima", não?
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o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
(Intervenção fora do microfone./naudíve/.)

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sim,
Deputado Alceu Collares, deve ser um erro de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Srs. Deputados, dúvidas e esclarecimen
tos, por liberalidade, queremos aperfeiçoar. Mas a
discussão, regimentalmente, não poderá prosseguir,
porque a vista já foi concedida.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, uma vez que não podemos discutir, e não era
essa a intenção, não poderia deixar de passar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Mas a observação de V. ExA está feita e encami
nhada ao Sr. Relator e a todos os Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Perfeito,
Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Eu a recebo como contribuição, nobre
Deputado. Inclusive, como uma grande contribuição.
Aliás, V. Ex! sempre se tem portado, nesta Comissão,
como um grande colaborador de todos os Deputados
e desta Presidência.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Agrade
ço a V. ExA, Sr. Presidente.

Apenas deixo registrado os parabéns ao Rela
tor, Deputado Manoel Castro, pelo Relatório apresen
tado. Sem entrar no mérito, com relação à forma, tan
to no que diz respeito ao Relatório, propriamente dito,
quanto à questão do Voto do Relator, que reproduz
com muita fidedignidade, propriedade, objetividade e
clareza tanto os depoimentos feitos aqui pelas diver
sas entidades e diversos segmentos envolvidos como
também busca, de forma muito concisa, apresentar
as questões mais polêmicas que, de fato, surgiram
durante todo esse perfodo.

No mérito, Sr. Presidente, tentarei tecer comen
tários no momento oportuno, assim que tivermos dis
cutido o Substitutivo e a proposta de S. Exll o Relator.

Parabenizo o Sr. Deputado Manoel Castro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como se vê, Sr. Relator, hoje são só encô
mios, mas vamos ver na terça-feira.

Nada mais havendo a tratar, convoco os Srs.
membros da Comissão para a próxima reunião, que
será realizada na terça-feira, para discussão e vota
ção do Parecer do Sr. Relator.

Está encerrada a sessão.

TERMO DA REUNIÃO

No dia 21 de setembro de 1999, às quatorze ho
ras e cinqüenta e cinco minutos, no Plenária nº 11 do

Anexo 11 da Câmara dos Deputados, deixou de ser
realizada, por falta de quorum, reunião previamente
convocada para discussão do Parecer do Relator,
Deputado Manoel Castro. Estiveram presentes os
Senhores Deputados Nelson Marchezan - Presiden
te, Manoel Castro - Relator, Affonso Camargo, Arlin
do Chinaglia, Eduardo Jorge, Freire Júnior, Hugo Bi
ehl, Pedro Bittencourt, Raimundo Colombo, Ricardo
Berzoini, Ricardo Maranhão, Synval Guazzelli, titula
res; Adolfo Marinho, e Laura Carneiro, suplentes. E,
para constar, eu, , Francisco da Silva Lopes Filho,
Secretário, lavrei o presente Termo de Reunião, que
irá a publicação.

TERMO DE REUNIÃO

No dia 22 de setembro de 1999, às quatorze ho
ras e quarenta e cinco minutos, na sala nº 7 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, deixou de ser realizada,
por falto de quorum, reunião previamente convocada
para discussão do Parecer do Relator, Deputado
Manoel Castro. Estiveram presentes os Senhores
Deputados Nelson Marchezan - Presidente, Manoel
Castro - Relator, Affonso Camargo, Arlindo China
glia, Hugo Biehl, Ricardo Maranhão, titulares. E, para
constar, eu, , Francisco da Silva Lopes Filho, Secre
tário, lavrei o presente Termo de Reunião, que Irá a
publicação.

Ata da 171 Reunllo Ordinária, realizada em
28 de aetembro de 1999.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de mil
novecentos e noventa e nove, às quatorze horas e
cinqüenta e cinco minutos, no Plenário nQ 7 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinaria
mente a Comissão Especial destinada a analisar o
Projeto de Lei Complementar nll 10, de 1999, do Po
der Executivo, que "dispõe sobre o Regime de Previ
dência Complementar e dá outras providências".
Compareceram os Deputados Affonso Camargo,
Alceu Collares, Arlindo Chinaglia, Átila Lira, Eduardo
Jorge, Freire Júnior, Hugo Biehl, Jaime Fernandes,
Manoel Castro, Medeiros, Nelson Marchezan, Pedro
Bittencourt, Raimundo Colombo, Ricardo Berzoini,
Ricardo Maranhão, Synval Guazzelli e Wellington
Dias, titulares; Alcione Athayde e Gonzaga Patriota,
suplentes; José Pimentel, não-membro. Não compa
receram os Deputados Basílio Villani, Caio Riela,
Emerson Kapaz, Eurico Miranda, Herculano Anghi
netti, João Magalhães, Joel de Holanda, José Cha
ves, José Priante, Lino Rossi, Luciano Bivar, Nelson
Proença e Rodrigo Maia. O Senhor Presidente decla
rou abertos os trabalhos. Ata: Tendo em vista a distri
buição antecipada de cópias da Ata da 151 Reunião a
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todos os membros presentes, foi dispensada a sua
leitura, a pedido do Deputado Freire Júnior. Em dis
cussão, não houve oradores. Em votação, foi aprova
da a Ata da 15~ Reunião. Ordem do Dia: Discussão e
votação do parecer do Relator, Deputado Manoel
Castro, pela aprovação, com substitutivo. O Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Relator, Deputado
Manoel Castro, para considerações sobre o seu pare
cer. Logo em seguida e seguindo a ordem de inscri
ção, o Senhor Presidente iniciou a discussão, tendo
usado da palavra os senhores Deputados Alceu Col
lares, Ricardo Maranhão, Raimundo Colombo, Ri
cardo Berzoini, Wellington Dias, Arlindo Chinaglia,
Eduardo Jorge, Freire Júnior, Synval Guazzelli e Pe
dro Bittencourt. Nada mais havendo a tratar, e não
tendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente
encerrou a discussão, antes convocando reunião
para o dia 29 do corrente, às 14 horas, no Plenário
n2 7, para votação do parecer do Relator, Deputado
Manoel Castro. Por fim, encerrou a reunião às dezes
seis horas e trinta e dois minutos, e, para constar, eu,
, Francisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei a
presente Ata que depois de lida e aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
.' zan) - Declaro abertos os trabalhos da Comissão

Especial destinada a analisar o Projeto de Lei Comple
mentar n2 10, de 1999, do Poder Executivo, que dispõe
sobre o regime de Previdência Complementar.

Distribufdas as cópias da ata da 151 reunião a
todos os membros presentes, indago da necessidade
de sua leitura.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Dispensada a leitura da ata, a pedido do
Deputado Freire Júnior, em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queria discuti-Ia, em vota
ção. (Pausa.)

Considero aprovada a ata da 15~ reunião.
Ordem do Dia: discussão e votação do parecer

do Relator.
Consulto o nobre Deputado Manoel Castro se

deseja fazer uso da palavra para esclarecimentos do
seu parecer. Antes de S. Ex! se manifestar, eu queria
informar aos Srs. Parlamentares que quiserem discutir
a matéria que a lista se encontra à disposição na Se
cretaria, e já há alguns inscritos.

Com a palavra o Deputado Manoel Castro. ,
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.

Presidente, conforme conversamos na primeira reu-

nião de apresentação do relatório - quando foi feito c
pedido de vista coletivo -, estávamos abertos par;
quaisquer comentários. Recebemos nesse perfodc
diversas contribuições e sugestões e tivemos algunl
entendimentos com Parlamentares, com entidades 4

instituições. Estamos até incorporando parte dessa!
contribuições ao próprio substitutivo. O debate nãc
começou. Existem vários Parlamentares que ml
cumprimentaram, dizendo: "Olha, eu estou satisfeitl
com o relatório, mas eu tenho alguns pontos". Eu nãl
sei quais são esses pontos. Eu preferia que a orden
do trabalho fosse inversa; que os Deputados inscrito!
apresentassem seus questionamentos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. Ex! não tem esclarecimento nenhum l

fazer. Fará depois, diante das observações que foren
feitas.

Agradeço ao Sr. Relator e informo aos senhore:
membros da Comissão que, a partir deste momento I

até o inicio da votação, a Secretaria desta Comissãl
estará recebendo os destaques que o Srs. Deputado:
queiram apresentar, conforme os arts. 161 e 162 di
Regimento Interno.

O prazo para cada Parlamentar discutir a maté
ria é de quinze minutos para os membros e Lfderes I

de até dez minutos para os não-membros desta Co
missão. Os Srs. Deputados membros da Comissão I

Lfderes têm até quinze minutos e os demais Srs. Par
lamentares que quiserem discutir a matéria, não sen
do membros da Comissão, terão dez minutos.

Desde logo, dou a palavra ao primeiro inscritc
Deputado Alceu Collares, pelo prazo de quinze minu
tos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Si
Presidente, Sr. Relator, estou preocupado porque
quando da leitura do relatório do eminente Deputam
Manoel Castro, analisando todo o conjunto de contrl
buições que foram dadas, inclusive um relatório que el
considero da melhor qualidade, embora tenha feito un
substitutivo que pretendo seja considerado em algunJ
de seus itens, de seus artigos e parágrafos e encami
nhado a V. Ex!, eu imaginei que nesta reunião V. Ex! jl
teria uma posição com relação às sugestões. Mas, pre
cavido que sou, pedi a minha assessoria que fizessl
um estudo comparativo entre o que está no relatório I

o que estamos tentando colocar como contribuiçãc
com o objetivo de aprimorar este diploma legal.

Então, em primeiro lugar, se V. Ex! me permitir, gos
taria de saber se houve um estudo a respeito das contri
buiÇÕ6s que chegaram às mãos de V. Ex!,como o substi
tutivo que eu tive aoportunidade ea honra de transmitir.
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o SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO 
Respondo afirmativamente, Deputado Alceu Colla
res. V. Ex! o entregou no mesmo dia que apresenta
mos o substitutivo. Trata-se de algumas contribui
ções, ainda que em quantidade relativamente peque
na, já que V. Ex! apresenta um substitutivo global a
todo o projeto, e até com um número de artigos maior
- mesmo com as supressões - do que o projeto origi
naI. Portanto, era um conjunto muito grande.

Algumas questões são seqüenciais, ou se admi
te o caminho, a alternativa "a" ou "b", e, por seqüên
cia... Então, evidentemente, como não chegamos a
conversar pessoalmente para identificar - e como o
domínio do substitutivo apresentado por V. Ex! era
muito maior, antes mesmo desse quadro comparativo
que o senhor pediu à assessoria - que pontos perma
necem válidos hoje para discutirmos tópicos, porque
senão teremos que discutir todo o conjunto... Na ver
dade, faríamos uma discussão entre o projeto origi
nai, o substitutivo e o substitutivo global de V. Ex!
Então, eu preferiria identificar os pontos que V. Ex!
tem como fundamentais do projeto, para que possa
mos discutir com base neles.

Estou à disposição de V. Ex!.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
tive também a oportunidade, eminente Presidente e Sr.
Relator, de encaminhar a algumas das entidades de
previdência privada. Aqui há um dado. Sugerimos que,
em vez de "previdência complementar", se desse a
mesma denominação que foi dada pela Lei nº 6.435,
chamando-a de "previdência privada aberta e fecha
da", se não houver impedimento constitucional. Pare
ce-me uma alteração pequena em importância. É ape
nas para guardar uma sintonia com o que sempre se
fez na Previdência Social ou na previdência privada
aberta e fechada. A inovação de "complementar" surge
com a Constituição de 1988. Talvez haja um impedi
mento constitucional a que nos deveremos curvar.

Com relação aos pontos convergentes, deixo de
destacá-los para apontar só os divergentes, no sentido
de tentar uma contribuição. O primeiro deles é também
em relação à técnica do próprio projeto, de toda a sua
estrutura, porque elas são normas gerais que vão dis
ciplinar os dois tipos de Previdência. O nosso Projeto
nº 10 vai estabelecer um conjunto de regras destinadas
a disciplinar, a regulamentar o funcionamento das ativi
dades relativas à previdência privada aberta e fechada.
Em relação a essa técnica, também o nosso substitutivo
está dando uma formatação diferenciada.

Tomo a liberdade de dizer que são os seguintes
os Rontos divergentes e não incluídos no substitutivo
doJ:lelator:

a) mantém a nomenclatura a que já me referi,
"complementar de previdência" e "entidades de previ
dência complementar", enquanto a minuta do substi
tutivo propõe utilizar "regime de previdência privada"
e "entidades de previdência privada";

b) mantém a disposição de capítulos e seções
da proposição original, enquanto a minuta de nosso

__ substitutivo distribui seus dispositivos conforme a Lei
nº 6.435, ou seja, apresentando, em primeiro lugar, as
definições das entidades abertas e fechadas; em se
guida, as normas comuns, passando pelas respecti
vas normas específicas das entidades fechadas e
abertas e posteriormente aos seus planos de benefí
cios;

c) mantém a confusa remissão ao órgão ou ór
gãos reguladores e fiscalizadores, enquanto na minu
ta de nosso substitutivo define-se que existirão pelo
menos dois órgãos normatizadores e fiscalizadores
para atender às entidades fechadas e abertas, res
pectivamente;

d) não inclui a proteção aos interesses dos parti
cipantes como um dos objetivos da ação do Estado
no campo da previdência privada - art. 3º do substitu
tivo do Relator;

e) a portabilidade é obrigatória, enquanto na mi
nuta do substitutivo é facultativa;

f) para os planos contratados por instituições, a
portabilidade não está mais condicionada à perda do
vínculo associativo;

g) não define os planos de benefícios oferecidos
pelas entidades fechadas, como proposto no art. 26
da minuta do substitutivo;

h) não prevê a possibilidade de reversão do ex
cedente gerado nos planos de benefícios administra
dos pelas entidades fechadas, enquanto a minuta do
substitutivo elenca uma série de destinações previs
tas no art. 36 da minuta do substitutivo;

i) não prevê a possibilidade de liquidação ordi
nária das entidades fechadas de previdência privada,
como sugerido no § 2º do art. 4º da minuta do substi
tutivo;

j) não define os crimes nem as penas, como pro
posto pela minuta do substitutivo, em seu art. 78;

k) mantém multa elevada, enquanto a minuta do
substitutivo define que será progressiva, a depender da
gravidade da infração, e atingirá no máximo 60 mil Ufir;

I) mantém os dispositivos que tratam da tributa
ção das entidades de previdência privada, sem definir
claramente que serão isentos os investimentos e os
rendimentos.das aplicações das reserv?ls técnicas de
fundos -s provisões.
- ,
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Eu queria dizer a V. Ex!!, Sr. Relator, que depois
de realizada a redação desse substitutivo que apre
sentamos, tivemos a oportunidade de encaminhar a
uma quantidade muito grande de entidades, muitas
das quais deram contribuições valiosíssimas, por meio
de seus representantes, com o objetivo de aprimorar
esse instrumento que eu considero de grande impor
tância: a previdência fechada e aberta.

Recebi de várias dessas entidades algumas
emendas, que depois terei a oportunidade de apre
sentar. Para não ficar debatendo aqui, eu passo esse
trabalho, com essas emendas, às mãos de V. Ex! Pos
teriormente, se V. Ex! achar conveniente, poderemos
discuti-Ias. Parece-me que teremos oportunidades
para a apresentação de emendas ao substitutivo no
plenário e não aqui. Não é isso?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - É ver
dade.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Aqui
eu não tenho o direito de apresentar emendas.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - É ver
dade.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Então, qual é o meu trabalho aqui?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - O tra
balho é que o senhor discuta, porque nas sugestões,
nas considerações que o senhor fez, não só o senhor,
mas os demais Parlamentares...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Por gentileza, eu queria interromper. Ao Deputado
é assegurado um tempo para discutir. Então, precisamos
ordenar um pouco essa questão, senão, daqui a pouco,
haverá uma desordem na discussão. Se o senhor vai fa
zer uma interlocução com cada Deputado...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, eu queria chamar a atenção de V. Ex!!: es
tou dentro dos meus quinze minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Sim.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Des
se tempo eu disponho como eu quiser.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
estou falando com o Presidente. Não preciso da inter
venção de outro gaúcho.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche

zan) - O problema é o seguinte: V. Ex! tem direito real
mente de solicitar um aparte.

. O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES .... Essa
é a delicadeza do homem do Rio Grande.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO 
Antes de responder a V. Ex!, eu posso mandar tirar
uma cópia desse documentos?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Não, eu entrego a V. Ex!.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Que
ro dizer a V. Ex! o seguinte: neste momento, em todas
as contribuições consideradas válidas, vai haver
pontos em que teremos consenso; em alguns outros
vamos manter as divergências. Mantidas as diver
gências, vamos aprovar ou não o relatório. Então, for
malmente, as emendas podem ser apresentadas em
plenário. Na medida do possível, buscarei incorporar
aquelas sugestões e contribuições que sejam consi
deradas válidas.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Considero uma abertura muito importante de V. Ex!
Eu vou passar o trabalho às mãos de V. Ex! e não to
marei mais o tempo dos senhores. Queria cumpri
mentar o Deputado Synval Guazzelli pela sua opor
tuna intervenção para acalmar os ânimos.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, eu gostaria de pedir ao Deputado Alceu Col
lares que não só passasse ao Relator, mas que pu
déssemos também ter uma cópia dessas sugestões
deVo Ex!!.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Será atendido o pedido de V. Ex!.
Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Mara

nhão, pelo prazo de quinze minutos.
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 

Sr. Presidente, permita-me, pela ordem, fazer uma
sugestão, quem sabe, ao Sr Relator. O Sr. Relator
propôs que fosse invertida a ordem. Concordamos
com algumas observações feitas pelo Deputado
Alceu Collares. Inclusive, não sei se iria complicar o
encaminhamento, mas, quem sabe, após as três pri
meiras intervenções, o Relator já poderia dar algu
mas opiniões, se for possível, para que não tenha
mos que repetir ou reiterar aquilo que eventualmente
V. Ex! já tenha incorporado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O Deputado dispõe de quinze minutos. Se
S. Ex! quiser fazer como o Deputado Alceu, chamar o
aparte do Relator para lhe prestar esclarecimentos,
pode fazê-lo, senão nós vamos ficar... Aqui é diferen
te de Comissão Especial.

Tem a palavra o Deputado Ricardo Maranhão
por quinze minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, eu gostaria.de iniciar lem-
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brando que o sistema de fundos de pensão engloba
trezentos e cinqüenta fundos, dois milhões e duzen
tos mil participantes, somados os beneficiários, seis
milhões de brasileiros. Estamos com as iniciativas
desses três projetos de lei complementar universali
zando esse sistema, de forma que, em breve, sessen
ta, setenta, cem milhões de brasileiros participarão
desse sistema de previdência complementar.

Então, a primeira observação que faço, procu
rando efetivamente um sistema que vai ser democra
tizado na medida em que ele vai ser universalizado,
torna-se necessário também que a gestão, as gran
des decisões sobre esse sistema sejam democratiza
das. De uma certa forma, o projeto contempla isso. O
nobre Relator, no seu substitutivo, estabelece um mí
nimo de um terço de participação dos participantes
nos órgãos deliberativos e de fiscalização.

Esse sistema, hoje, já incorpora recursos da or
dem de cento e dez bilhões de reais. De acordo com
as projeções da Abrapp, brevemente serão duzentos
e cinqüenta, trezentos, quatrocentos bilhões de reais.
O projeto prevê que esses recursos deverão ser apli
cados segundo diretrizes estabelecidas no Conselho
Monetário Nacional e prevê também um órgão regu
lador e um fiscalizador. O Relator, no seu substitutivo,
fez uma série de referências no sentido de que o ór
gão regulador, a exemplo da Lei n2 6.43SI77, deveria
ser um e o órgão fiscalizador deveria ser outro. Ouvi
mos aqui depoimentos de várias entidades, e o Rela
tor parece que remete isso para a lei ordinária. O
substitutivo fala em órgão regulador e fiscalizador,
embora em um determinado artigo fale em órgão re
gulador e/ou fiscalizador.

Quero dizer que sempre que o Conselho Mone
tário Nacional delibera sobre qualquer assunto de in
teresse dos fundos de pensão, parece-me que seria
de índole extremamente democrática que os partici
pantes - os milhões de trabalhadores, que são os do
nos exclusivos desses recursos - tivessem uma re
presentação nesse Conselho, uma regulamentação
neste órgão regulador/fiscalizador e uma representa
ção no órgão regulador e no fiscalizador, se forem
dois órgãos. Esse é um princípio assegurado aos tra
balhadores e também às patrocinadoras, enquanto
empresas, no art. 10 da Constituição Federal, cuja re
dação é muito clara:

Art. 10. É assegurada a participação
dos trabalhadores e empregadores nos co
legiados dos órgãos públicos em que seus
interesses profissionais ou previdenciários
e o grifo aí é meu - sejam objeto d&discussão
e deliberação. . .

Então, faço uma reivindicação, uma solicitação
de que o Relator procure incorporar ou analise a pos
sibilidade de incorporar a participação dos donos dos
recursos, desses cento e vinte bilhões de reais, os mi
lhões de participantes, no Conselho Monetário Nacio
nal, sempre que ele delibere sobre matéria de seu in
teresse e também no órgão regulador, fiscalizador ou
nos dois órgãos de regulação e de fiscalização, se vi
erem a ser dois órgãos.

O art. 21 estabelece que, no caso de insuficiên
cia atuarial, o déficit deverá ser partilhado ou dividido
entre participantes e patrocinadoras. Seria mais lógi
co, primeiro, antes da divisão e da partilha do ônus do
déficit, verificar quem deu causa ao déficit, qual o
agente do déficit. Por exemplo, se o déficit decorre de
uma má gestão, de uma gestão temerária, deso
nesta, irresponsável, e a gestão é feita pela diretoria
executiva, em que os participantes não têm, de acor
do com o projeto, nenhuma representação, não é jus
to que seja feita a divisão desse ônus, causado, exclu
sivamente, por uma diretoria em que os participantes
não têm representação; ou, efetivamente, no caso di
ametralmente oposto, em que o déficit seja exclusiva
mente imputável aos participantes, eles deveriam ar
car com esse déficit integralmente, sem partilha com
a patrocinadora.

Seria um avanço se assegurássemos, como
está previsto no projeto, um terço de participação dos
participantes nos colegiados deliberativos e no con
selho fiscal, porém explicitando na lei que, no mínimo,
seria um terço, mas proporcional à contribuição dos
participantes, ou seja, teríamos assegurado o mínimo
de um terço, mas essa participação poderia ser de SO
ou 40%, em função do percentual de participantes e
patrocinadoras nas contribuições.

No art. 31 há uma discriminação, no meu enten
dimento, na terceirização compulsória de carteiras, o
que configuraria uma reserva de mercado para ban
queiros, seguradoras e os gerenciadores de ativos, e
se aplica apenas nos casos dos fundos de pensão
instituídos por pessoas jurídicas de caráter profissio
nal, classista ou setorial. Parece-me que entidades
como a CUT, o Confea, a Federação Nacional dos
Engenheiros, entidades profissionais, o Crea e o Con
selho Regional de Medicina teriam quadros para gerir
esses recursos sem necessidade de uma compulsó
ria terceirização dessa gerência.

O art. 68 parece-me inconstitucional, na medida
em que o ato de adesão de um participante a um fun
do de pensão é um ato jurídico perfeito, um contrato
que assegura direitos desde a assinatura, desde que
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todas as condições venham a ser efetivamente imple
mentadas.

No art. 5º, como já comentei anteriormente, não
ficou definida a separação do ente regulador, fiscali
zador, conforme reivindicação de numerosos repre
sentantes de entidades que aqui participaram de au
diências públicas. Como está claramente separado, a
Lei n2 6.435 estabelece um órgão regulador e um ór
gão fiscalizador, tanto para a previdência fechada
como para a previdência aberta.

Nos arts. 62 e 72 , o Relator fala em órgão regula
dor e fiscalizador como um único órgão, mas, ao lon
go do projeto, no art. 52 e em uma série de outros arti
gos, cita órgão ou órgãos. Parece-me que, efetiva
mente, remete para a lei ordinária. a Relator usa as
palavras "participantes" e "assistidos". Atrevo-me a
sugerir que S. Ex! use as expressões "participantes
ativos", "participantes assistidos" e "beneficiários dos
participantes", uma vez que tanto os ativos como os
assistidos, em diversos fundos de pensão, continuam
contribuindo; portanto, são participantes.

a art. 11 carrega uma incoerência ou um conflito
entre as expressões: "poderão contratar operações
de resseguro" e, logo adiante, "por determinação do
órgão regulador e fiscalizador". Se o órgão determina,
a contratação tem que ser feita. a parágrafo único
deste art. 11 diz que as entidades fechadas perdem
competitividade e são discriminadas quando se pre
tende que seja compulsório o fundo de solvência, que
não é exigido para outras entidades. a fundo de sol
vência certamente representa um ônus, fazendo com
que possam perder competitividade em relação às
demais.

No art. 13, que permite a saída da patrocinado
ra, acrescentaria, ao final da redação do § 1º: "...e pro
movendo-se a segregação de ativo e passivo nos pIa
nos, considerando os conjuntos de participantes de
cada patrocinador instituidor'. Depois, poderei deta
lhar mais com o nobre Relator essa sugestão. a art.
13 parece-me desnecessário. Depois solicitarei um
esclarecimento ao Relator. Por que a fixação de um
número mínimo de participantes por fundo de pen
são? Não vejo nenhum inconveniente que um fundo
tenha cinqüenta, sessenta, cem, duzentos ou vinte
mil participantes. Desde que a sua gerência seja bem
feita, ele terá compromissos de pequena ordem e ar
recadação também de pequena ordem.

No art. 14, item 111, no caso da portabilidade, su
giro que continuem sendo descontados os valores
correspondentes ao custeio dos benefícios de risco.
Quanto menos o participante leve ao sair, mais con
servador e mais seguro ficaria o sistema. No art. 14,

inciso IV, sugiro a modificação de redação, pois ela
está confusa. Sugiro: "Não será admitida a portabili
dade na existência do vínculo empregatício do partici
pante com o patrocinador'.

a art. 17 também carrega uma flagrante incons
titucionalidade, observado o direito acumulado de
cada participante. Sou engenheiro, ignorante nas
questões jurídicas, mas realmente conheço expres
sões "direito adquirido", "direito líquido e certo", "direi
to acumulado". Deveria ser feita uma modificação na
redação para atender ao inciso XXXVI da Constitui
ção, que diz que a lei não prejudicará o ato jurídico
perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido.

a art. 18, § 32 , concede, no nosso entendimen
to, poderes imperiais ao órgão regulador, que autori
za a saída da patrocinadora e dissolve o plano sem
que se façam restrições.

No art. 19 sugiro remeter para a lei ordinária,
pois não é matéria de lei complementar.

a art. 20 tem uma inspiração muito louvável. Ele
diz que, nas ocasiões em que o fundo apresente su
perávit, uma parcela desse superávit é levada a uma
reserva de contingência até atingir o valor das reser
vas matemáticas. Atingidos 25% das reservas mate
máticas, os recursos passam a ser direcionados para
uma reserva especial. E somente após três anos, po
derá ser utilizado esse superávit para reduzir as con
tribuições.

Um outro artigo estabelece que sempre que
houver um déficit, este deverá ser corrigido por meio
da redução dos benefícios ou aumento das contribui
ções, logo no primeiro exercício. Isso pode ser causa
do, por exemplo, se tivermos um cataclismo na Bolsa
de Valores, no mês de outubro. Neste caso, o fundo
pode apresentar um déficit enorme. No ano seguinte,
é cobrado um aumento de contribuição ou uma redu
ção de benefícios; dois, três meses depois, a situação
se restabelece na Bolsa, impondo, assim, um sacrifí
cio sem necessidade aos participantes, porque, pare
ce-me, esse prazo é de um ano, um exercício muito
curto. Por outro lado, quando há superávit, pelo me
nos durante quatro anos, ele não poderá ser utllizado
para reduzir as contribuições. Penso que o sistema
deve funcionar em bases conservadoras, mas que
esse artigo 20 está impondo uma penalização exces
siva aos participantes.

No art. 24 há um erro de redação. Sugiro trocar o
termo "dar-se-ão" por "dar-se-á". Enfatizo, mais uma
vez, a importância de que os participantes tenham re
presentação no órgão de regulação e de fiscalização.

Novamente, no art. 25, o poder absurdo, imperial,
conferido ao órgão regulador e fiscalizador, que pode
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autorizar a retirada do patrocínio, a extinção do plano,
sem restrições, indicar os casos em que isso pode ser
feito, com ampla participação dos participantes, e de
finir em lei e não deixar a critério do órgão regulador,
fiscalizador.

No art. 71, no parágrafo único, incluir a expres
são "assistidos".

No art. 32, incluir "art. 71" no parágrafo-único.
Quanto ao art. 79, que prevê a revogação plena

das Leis nos. 6.435 e 6.462, sugiro mudança de reda
ção: "Revoga-se a Lei n2 6.435, recepcionando, esta
lei complementar, todos os direitos adquiridos pelos
participantes e assistidos por intermédio daquela lei,
até a data da publicação desta".

Finalmente, o art. 70, se não me engano, diz:
"Os investimentos e os rendimentos provenientes das
aplicações dos recursos das reservas técnicas, provi
sões e fundos, constituídos com recursos das contri
buições e que garantam benefícios, poderão ser in
centivados, na forma da lei". Esta redação me parece
ser incompatível com o ponto de vista daqueles que
entendem que esses fundos, hoje, gozam de imuni
dade tributária. Não sei se o Relator considera que a
imunidade já não mais existe ou se S. Ex! está sendo
precavido, no sentido de que, se ela deixa de existir o
Legislador poderá conceder isenção, de forma a favo
recer e estimular essa poupança de longo prazo, que,
efetivamente, éfundamental para o nosso desenvolvi
mento.

Sr. Presidente, como o meu tempo já está aca
bando, agradeço a compreensão de V. Ex!, e paro por
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço a V. Ex!.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Deputado Ricardo Maranhão, anotei aqui algumas
perguntas, mas estou com medo de que não tenha
dado tempo para anotar todas, pois V. Ex! fala muito
rápido. Peço que V. Ex! me forneça uma relação deta
lhada de tudo o que falou.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Com muito prazer, Excelência. Inclusive, incluirei al
guns outros pontos que não tive oportunidade de ci
tar. Realmente, o prazo de quinze minutos é exíguo, e
seria egoísmo e postura antidemocrática pleitear um
prazo adicional, quando temos um grande grupo de
colegas também querendo falar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. Ex! não imagina como agradeço sua
compreensão, sobretudo a consideração que tem
para com os colegas. Espero que V. Ex! tenha a opor
tunidade, nos debates posteriores, de complementar
os seus pontos de vista.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Raimun
do Colombo.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO COLOMBO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, demais companheiros, as
minhas primeiras palavras são de reconhecimento e
elogio ao trabalho feito pelo Relator. Realmente, o do
cumento de S. Ex! está muito bem feito, abrangente,
profundo, alcança tudo o que foi debatido aqui. De for
ma que me considero no deverde reconhecer a quali
dade do trabalho de S. Ex!. Com isso, tomarei apenas
alguns minutos para fazer as sugestões.

Pelo que sei, não posso apresentar aqui emen
das ao relatório, mas apenas no plenário. Seria isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - No caso de emendas formais, não. Mas
não tenho a menor dúvida de que se V. Ex! quiser
transformar em sugestões ao Relator, S. Ex! poderia,
no seu relatório final, incorporá-Ias. Realmente não
há nenhum impedimento nesse sentido.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO COLOMBO 
Sr. Presidente, tenho cinco sugestões fundamenta
das, que vou encaminhar ao Sr. Relator para que as
avalie.

No momento oportuno, também gostaria de ter
outra conversa com o Sr. Relator, caso S. Ex! sinta ne
cessidade.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Com
o maior prazer, Excelência.

Mas eu gostaria, ainda que rapidamente, que
V. Ex! externasse as cinco sugestões, porque é im
portante que todos tenham uma visão do conjunto,
afinal, muitas dessas sugestões ou contribuições po
dem ou não serconflitantes. O pedido que faço é para
termos uma idéia melhor.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO COLOMBO 
Pois não, Excelência.

Primeiro, no art. 70, não ficou muito clara a
questão tributária. Tanto o projeto, o PLP n2 10, quan
to o substitutivo, não deixam muito claro que tipo de
tributação se permite ou não. Penso que devemos ser
claros a esse respeito.

Segundo, considero, e ouvi de todos que partici
param dos debates, que a Lei n!! 6.435/77 é uma refe
rência positiva de tudo o que foi feito até agora. A
emenda não elimina, sempre que houver pontos con~

flitantes ou obscuros que levem em consideração a lei
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anterior. Ainda não tenho comigo as outras três
emendas, que são. simples, não são profundas, mas
posteriormente as encaminharei a V. Ex!.

Dessa forma, esta é minha participação neste
momento.

O SR. PRESIDENTE (Dep_utado Nelson Mar
chezan) - Agradeço a V. Ex!, nobre Deputado Rai
mundo Colombo.

Passo a palavra ao nobre Deputado Ricardo
Berzoini, pelo prazo de quinze minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sr!! e Srs. Parlamentares, em
primeiro lugar, é importante registrar, como já o fiz
pessoalmente ao Relator, a qualidade do relatório e
também o acolhimento de boa parte das pondera
ções aqui feitas ao longo dos debates e das audiênci
as públicas realizadas. Esse relatório de substitutivo
evoluiu muito em relação àquilo que tinha sido pro
posto originalmente pelo Executivo.

Farei algumas ponderações porque acredito
que ainda podemos avançar mais ainda e produzir
um texto que seja, de fato, a expressão do desejo dos
membros desta Comissão, manifestada por tantas
vezes, de garantir condições para a manutenção e a
ampliação do sistema de previdência complementar
no Pafs. Não quero repetir a importância que foi atri
buída, em todos os momentos, pelos Deputados, em
relação à questão do papel da previdência comple
mentar, como garantia de renda complementar à pre
vidência pública e, também, como um sistema forma
dor de poupança interna para o Pafs. Acredito que
essa questão éconsensual na Comissão, e se não for
consensual é amplamente majoritária, mas reflete,
pela própria natureza do sistema previdenciário, algu
mas necessidades do ponto de vista do conteúdo.

Também acredito que não seja necessário repetir,
mas é sempre bom demarcar que o sistema previden
ciário exige estabilidade de regras, exige que tenhamos
a expectativa de regras, evidentemente, sujeitas a mu
danças, mas sempre com o objetivo de ter uma certa
estabilidade para que aquelas pessoas, entidades que
fazem parte desse sistema, possam ter segurança em
relação ao que estão planejando para um perfodo de
dez, vinte, trinta, quarenta ou mais anos.

Algumas questões nos preocupam: particular
mente, por exemplo, no art. 92 , § 12, está estabelecido
que as diretrizes para investimentos serão determina
das pelo Conselho Monetário Nacional. Embora o § 22

vede aplicações compulsórias e limites mínimos, não
creio que hoje o Conselho Monetário Nacional tenha
a abrangência de representação suficiente para en
trar no universo da questão da Previdência estabele-

cendo diretrizes para aplicações. Acredito que o Con
selho Monetário Nacional, até pela modificação que
sofreu há alguns anos com a restrição de representa
ção, torna-se muito mais hoje um órgão exclusiva
mente do Poder Executivo. Portanto, poderia determi
nar senão limites mfnimos, mas estabelecer limites
máximos e vedar alguns tipos de aplicações que aca
bassem direcionando para os interesses exclusiva
mente do Poder Executivo, que, como sabemos, écir
cunstancial e tem um mandato de quatro anos.

Creio também que na questão da portabilidade
- o Deputado Ricardo Maranhão já abordou essa
questão - seja preciso delimitá-Ia em relação aos be
netrcios de risco. Isso do ponto de vista não tanto de
interesse do indivíduo, mas dos participantes coleti
vamente, preservando o equilrbrio atuarial e financei
ro dos planos.

Outra questão importante que nos chama a
atenção é que no inciso IV do § 2º do art. 14 se esta
belece uma carência para a portabilidade. Parece-me
contraditório porque, se a portabilidade é decorrente
da sensação de vfnculo empregatício, não há por que
estabelecer uma carência, ou seja, a carência seria
justificável se houvesse a possibilidade de o próprio
participante ter a liberdade de migrar de um plano
para outro sem que houvesse a cessação do vfnculo
empregatfcio. Havendo a cessação, evidentemente, a
carência é determinada por outros fatores, ou melhor,
a possibilidade da portabilidade será determinada por
outros fatores que não apenas a vontade do partici
pante.

Ainda chamo a atenção para um item que já de
bati nesta Comissão algumas vezes, referente ao art.
17. Embora aperfeiçoado com a expressão "observa
do o direito acumulado de cada participante", quando
o Relator prevê nesse artigo que "as alterações pro
cessadas dos regulamentos dos planos aplicam-se a
todos os participantes das entidades fechadas, a par
tir da sua aprovação pelo órgão regulador e fiscaliza
dor", e sequer estabelece a consulta aos participan
tes - um modelo que funciona já com sucesso, por
exemplo, na Previ, onde toda a modificação no plano
de benefícios tem que ser submetida à consulta ao
corpo associativo -, evidentemente, cria um risco mu
ito grande para os participantes diante das alterações
processadas, sem que haja a garantia da paridade da
gestão, sendo impostas as alterações pelo patrocina
dor a todos os participantes, sem que haja a media
ção da consulta ao corpo social e, portanto, a possibi
lidade de haver algo que induza à negociação entre
patrocinador e participante.
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Avançando um pouco mais, em relação à ques
tão do órgão regulador e fiscalizador, uma preocupa
ção que todos nós devemos ter refere-se à indefinição
- parece-me que o Governo tinha uma posição ante
riormente e se omitiu de mandar o respectivo projeto
de lei para a Câmara - de como se vai dar a formata
ção dos órgãos de regulação e fiscalização. Não se
sabe inclusive que tipo de mecanismo para a fiscali
zação teremos, já que hoje a Secretaria de Previdên
cia Complementar é manifestamente pouco estrutu
rada para garantir uma fiscalização eficiente.

Acompanhei durante muito tempo dezenas de
fundos de pensão que tiveram problemas de gestão,
e sempre que procuramos a Secretaria de Previdên
cia Complementar, embora houvesse uma grande
boa vontade por parte dos seus integrantes de deba
ter e de fazer a interlocução com os representantes e .
participantes, evidentemente, esse órgão não tem
tido estrutura suficiente para isso. Precisamos garan
tir uma estrutura para ó órgão regulador e fiscalizador
que corresponda às suas obrigações.

Em relação ao tratamento tributário, que tem
sido também preocupação de diversos Deputados, o
substitutivo mantém a possibilidade de haver um tra
tamento favorecido. Mas acho que não podemos per
der a oportunidade, nesta Comissão, de estabelecer
o critério de tratamento tributário para a poupança
previdenciária dos fundos fechados. Acredito que,
embora possamos debater essa questão na reforma
tributária, até pelas indefinições em relação à sua tra
mitação, deveríamos ir de maneira mais objetiva nes
sa questão e estabelecer, em lei complementar, sim,
o tratamento diferenciado, a possibilidade de ter o di
ferimento que caracteriza a imunidade tributária das
reservas, ou seja, a tributação exclusivamente quan
do a reserva vira renda. Creio que isso é fundamental
para a estabilidade e até mesmo para que os institui
dores - uma figura nova e revolucionária na minha
avaliação, em termos de previdência complementar
brasileira, embora já seja praticada em outros países
- tenham segurança de criar seus fundos fechados
com alguma avaliação concreta de quais serão as re
gras tributárias do ponto de vista mais estável.

Outra preocupação que estamos manifestando
é em relação a um item discutido também nesta Co
missão e me parecia, por ocasião da discussão, que
já havia até um certo consenso entre o Relator e os
Deputados. Ouvimos aqui os representantes de dois
fundos de pensão que geram planos de saúde e havia
a sensação de que não existia nenhuma contradição
efetiva entre a gestão conjunta de planos de sàúde e
planos de previdência ou planos· assistenciais. Evi-

dentemente, o relatório avançou em relação ao PLP
n2 10. No entanto, avança apenas para permitir a ma
nutenção dos atuais planos. Acredito que é do inte
resse dos participantes a existência de alternativa ao
mercado comercializado da saúde privada, que te
nhamos a possibilidade dos fundos de pensão conti
nuarem a gerir, porque é preciso garantir a segrega
ção dos ativos dos recursos garantidores para que
não haja contaminação de uma atividade em relação
à outra, mas devemos estimular esse ganho de admi
nistração e de escala na gestão de planos de saúde
de previdência.

Em relação ao regime disciplinar, o art. 65 do
substitutivo desce a pormenores ao dispor sobre o re
gime repressivo, sujeitando a pessoa jurídica ou a pes
soa ffsica a penalidades de advertência, suspensão,
inabilitação e multa, que pode variar de dois mil a um
milhão de reais. Defendemos um regime repressivo,
forte e objetivo, capaz de punir com rigor os maus ad
ministradores, mas a entidade previdenciária não pode
ser punida por algo que não é de responsabilidade da
entidade, até porque no limite quem vai ser punido
será o participante, porque esses recursos sairão das
reservas garantidoras. Na nossa opinião é preciso deli
mitar melhor essa questão das penalidades que têm
como característica a multa. É preciso ir fundo para evi
tar a má administração, mas não podemos, em hipóte
se alguma, punir o participante duas vezes: primeiro,
pela própria má gestão e, segundo, pela multa aplica
da sobre a entidade, que não tem outra finalidade se
não gerire garantir os recursos para a aposentadoria.

Por último, gostaria de ponderar tanto aos Parla
mentares desta Comissão como ao Presidente e ao
Relator que estamos num momento extremamente
importante para o futuro do sistema de previdência
complementar no Brasil. Sugiro, então, que tenha
mos, ainda hoje, nesta reunião, o prosseguimento do
debate e deixemos qualquer possibilidade de votação
para uma nova reunião, para dar tempo até de siste
matizar todas as contribuições que estão vindo nesta
reunião de hoje. E aí, sim, já iríamos para a próxima
reunião com a certeza da conclusão do debate e do
encaminhamento para a votação.

Deixo essa sugestão como forma de colaborar
para que não tenhamos a pressa de concluir hoje a
votação desse substitutivo, até porque acredito que
podemos evoluir ainda mais no diálogo e na grande
flexibilidade e capacidade de absorver outros concei-

. tos por parte do Sr. Relator.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

·chezan) - Sr. Deputado, agradeço a intervençãoa.V.
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ExA e gostaria de dizer que já havia consultado o Sr.
Relator, que me manifestara o desejo de deixar para
uma outra reunião para que S. Exll pudesse, realmen
te, avaliar todas as contribuições que está recebendo
nesta reunião.

De forma que se os Srs. Parlamentares não tive
rem nada o opor, realmente encerraríamos a discus
são hoje e deixaríamos para o Sr. Relator manifes
tar-se sobre as contribuições na abertura da próxima
reunião. Haveria o encaminhamento e a votação
numa próxima reunião, provavelmente amanhã à tar
de.

Os Srs. Deputados estão de acordo? (Pausa.)
Então, estamos entendidos.
Com a palavra o nobre Deputado Wellington

Dias, pelo espaço de quinze minutos.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.

Presidente, aproveito a oportunidade, primeiro, para
aplaudir algumas inovações apresentadas pelo Rela
tor nesse projeto. Em relação ao PLP nº 10, de 1999,
tivemos consideráveis e importantes avanços para a
Previdência Complementar. Por exemplo, a vedação
de investimentos compulsórios, a possibilidade da cri
ação de fundos setoriais, enfim, vários outros.

Destaco, ainda, com relação ao PLP nQ 10 e ao
Substitutivo, a parte que chamamos de violação do
ato jurídico perfeito ao estabelecer que qualquer mu
dança nos planos de benefícios, aprovado pelo órgão
oficial, passa a valer para todos os participantes, in
dependentemente da manifestação desses. Entende
mos que há indício de inconstitucionalidade, pois o
princípio da adesão facultativa, como está apresenta
do, e do benefício contratado foram consagrados
constitucionalmente. Tal dispositivo pode abalar a es
tabilidade e a credibilidade das regras contratuais.

Insisto ainda na questão tributária. Seria impor
tante que pudéssemos garantir, no projeto de lei com
plementar, essas regras, afinal de contas, estamos
tratando da formação de uma poupança que precisa
ter a garantia de que está livre desses impostos que
possam incidir apenas no momento do consumo, ou
seja, quando ocorrer a percepção do benefício. Tor
na-se, portanto, importante uma reflexão do Relator
em relação a essa parte.

Em relação ao art. 41 , faço um apelo ao Sr. Re
lator. No que se refere à parte da fiscalização das enti
dades de Previdência Complementar, está explícito
que os servidores do órgão regulador e fiscalizador
terão livre acesso às respectivas entidades etc. A
idéia era que pudéssemos substituir por "os servido
res designados, conforme regulamentação". Qual é a
preocupação? É que há a perspectiva da criação de

novo órgão, agência, enfim. Eé importante que se pu
desse deixar essa definição em relação ao quadro de
fiscalização sem deixar amarrado como sendo do ór
gão regulador ou fiscalizador, de modo que pudésse
mos permitir o aproveitamento da experiência desse
quadro num outro órgão que venha a ser criado.

Portanto, apelo para que seja considerada essa
proposta, que seria trocar "do órgão regulador e fisca
lizador" por "dos servidores designados, conforme re
gulamentação" - regulamentação posterior, já com
base na definição dos funcionamentos da criação ou
não de um novo órgão, de uma nova agência regula
dora, enfim, em que se pudesse ter a liberdade de de
finir em relação a esse quadro de pessoal. Temos
uma situação que pode permitir o isolamento de um
setor importante nessa política.

Então, seria basicamente isso. Por conta dessa
possibilidade de podermos encaminhar, ficaria por
aqui. E estaríamos remetendo, por escrito, ao Relator
novas sugestões sobre esses temas que considera
mos importantes ver contemplados nesse relatório.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO 

Deputado Wellington Dias, remetendo-as hoje, não
é? Vamos ter sessão amanhã.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Per
feitamente, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao nobre Deputado Wellington
Dias as observações.

Três Deputados haviam solicitado para que pu
dessem falar a posteriori: os nobres Deputados
Synval Guazzelli, Arlindo Chinaglia e Freire Júnior.
Consulto quais dos três - esta Mesa é democrática 
quer fazer uso da palavra. (Pausa.)

Com a palavra o nobre Deputado Arlindo China-
glia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.
Presidente, primeiro, gostaríamos de ressaltar que,
em nossa opinião, o Deputado Manoel Castro produ
ziu alguns avanços. Queremos registrar a figura do
instituidor e fazemos essa observação exatamente
porque pretendemos que, ao longo dos debates e no
voto do Relator e também no parecer desta Comis
são, isso seja mantido.

O que gostaríamos de manifestar, de início, é
que, mesmo com referência ao instituidor, as cautelas
que se impõem - ea lei deve contemplar - é que a po
pularização da Previdência Complementar· privada
não venha com um suporte - e esse suporte nos pre
ocupa - que seria a combinação de uma pa~lfltina e
inexorável desestruturação da Previdência'p,ública,
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levando e carreando "clientela" - entre aspas - para a
Previdência Complementar.

Outro elemento que gostaríamos de registrar
como ponto positivo no parecer do Relator diz respei
to à portabilidade e também ao aspecto do diferimen
to, este, talvez, como corolário do primeiro, pois caso
não haja a possibilidade ou a opção de uma eventual
portabilidade, fica assegurado o direito, incluindo aí
as contribuições empresariais. Gostaríamos de cha
mar a atenção para o fato de que esse é um dos as
pectos controversos do debate, ou seja, a abertura
dessa portabilidade das entidades fechadas para as
abertas. Temos aí a experiência chilena, que nos
deve manter alertas para que isso não venha a ocor
rer a partir dessa regulamentação.

Um aspecto também importante - e que ficou
claro - se deve à existência de dois tipos de previdên
cia complementar, o fechado e o aberto, e que essas
características devem ser preservadas exatamente
peJo comentário anter10r de não colocar em risco, na
minha opinião, as entidades fechadas.

Passo agora a algumas observações pontuais.
Com relação ao art. 29 , já houve um debate aqui, e ini
cialmente eu não tinha elemento de maior convicção,
mas ouvi as entidades e os demais membros da Co
missão. Diz o art. 2º:

O regime de previdência complemen
tar é operado por entidades de previdência
complementar que têm por objetivo principal
instituir e executar planos de benefício de
caráter previdenciário, na forma desta Lei
Complementar.

Aqui eu queria sugerir que fosse em caráter pre
videnciário e assistencial, porque V. ExA, em seu
Relatório, assegurou para as já existentes. Com
essa observação, estaríamos garantindo também
para as vindouras. Se V. Ex!! não julgasse um benefí
cio a ocorrência dessa função, evidentemente V. Ex'
não teria mantido sequer para aquelas que já desen
volvem esse tipo de atividade combinada. Dos argu
mentos aqui levantados, pareceu-me que há vanta
gens para os fundos de pensão fazer essa atividade,
como também a nítida vantagem para aqueles que
usufruem desse tipo de assistência.

Quanto ao art. 59, o Sr. Relator diz que a norma
tizaÇão, coordenação, supervisão, fiscalização, con
trolé'etc. serão realizados por órgão ou órgãos regula
dor'~ fiscalizador; ou seja, o Relator fala por si. Na po
lên1ibá, se deve ser um único órgão ou mais de um ór
gã~;~b, Sr. Relator - e eu o cumprimento por isso -, de
ma'lleira prudente, manteve essa redação para, quem

sabe, colher sugestões, formar opinião e assim por di
ante.

Admitindo essas duas formulações, ocorreria
uma situação, porque não ficaria definido a quem ca
beriam tais competências. Admitindo que seria órgão
ou órgãos, queria sugerir que a normatização, coor
denação, supervisão, fiscalização econtrole das ativi
dades das entidades de previdência complementar
serão realizadas no âmbito das entidades fechadas
pela Secretaria de Previdência Complementar do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social. Separan
do a fechada, seria por esse órgão do Ministério. E no
âmbito das entidades abertas, pela Superintendência
de Seguros Privados - SUSEp, conforme disposto
em lei. É uma sugestão, mas tendo consciência de
que ainda não está definido se vai ser um órgão ou
mais de um.

Oart. 10 -lamento se alguém já tenha feito essa
observação, porque acabei tendo que sair da reunião
-diz:

Deverão constar dos regulamentos
dos planos de benefícios, das propostas de
inscrição e dos certificados de participantes
condições mínimas a serem fixadas pelo ór
gão regulador e fiscalizador.

Aqui há uma certa contradição, porque o art. 52
diz "órgão ou órgãos" e este artigo se refere a um úni
co órgão. E se remetermos para o art. 74, também há
essa contradição. Mas, evidentemente, ela não tem
nada de grave. É só uma observação, para colaborar
com o Sr. Relator.

O art. 14, inciso li, diz da "portabilidade do direi
to acumulado pelo participante para outro plano."Aqui
eu queria sugerir que fosse "para outro plano fecha
do", que é aquela preocupação já manifestada, sem
fazer referência direta, exatamente para que não haja
essa "chilenização" - entre aspas - eventual. Queria
sugerir ao Sr. Relator que aqui também se incluísse o
dinheiro do patrocinador, para ficar de maneira mais
conclusiva.

O art. 18, no § 12, diz que "o regime financeiro de
capitalização é obrigatório para os benefícios de pa
gamento em prestações programadas e continuadas."
É uma tomada de posição. Mas há experiências, e eu
diria quem sabe por uma cautela e até como expe
riência para uma eventual reavaliação - falo honesta
mente - se não caberia colocar como sendo um regi
me misto, deixando como opção; ou seja, de capitali
zação, mas também de repartição. Normalmente,
quando se fala de previdência complementar, já dá
mais ou menos como definido o que é por capitaliza
ção. Mas como há experiências, e eu particularmente
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sou muito vincado pela repartição, que defendo, para
o regime geral de previdência pública, então, faço
essa observação.

Há um outro artigo aqui, mas talvez não me re
portando diretamente a ele, São os arts. 18, 21, 31 e
49. Quando diz que "o regime financeiro de capitaliza
ção é obrigatório", então, como alternativa ao que já
comentei anteriormente, deveria retirar-se isso daqui,
porque mesmo que não explicite que seja misto, ao
retirar-se, criaria essa eventual possibilidade.

O art. 21 diz:

O resultado deficitário nos planos ou
nas entidades fechadas será equacionado
por patrocinadores ou instituidores, e partici
pantes e assistidos...

Aqui, nossa sugestão é de que os instituidores
fiquem de fora, porque ou se tem uma regulamenta
ção que não permita nenhum tipo de desvio... Porque
imagino o que venha a ser um sindicato de repente
ser co-responsável, na condição de instituidor, junta
mente com o patrocinador que tem um poder financei
ro muito grande.

O art. 31, que diz respeito à terceirização, diz,
no seu § 22:

As entidades fechadas constituídas na
forma do inciso 1/ deste artigo deverão, cu
mulativamente:

a) terceirizar a gestão...

Parece-me - pelo menos o Deputado Ricardo
Maranhão já fez observações no sentido de que
isso não fosse obrigatório - que isso deveria ser re
tirado, como sugestão, incluídos os itens "a" e "b",
que dizem respeito à exclusividade de benefícios
"na modalidade contribuição definida"...

E o art. 49 diz que a decretação da liquidação
extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efei
tos: suspensão das ações, vencimento etc. E no inci
so VIII, diz: "interrupção do pagamento à Iiquidanda
das contribuições dos participantes e dos patrocina
dores ou instituidores..:' Parece-me que o instituidor
deveria sair daí, salvo equívoco de interpretação da
nossa parte.

No mais, Sr. Relator, a partir das suas observa
ções e dos demais pares, formularemos outras obser
vações, já na forma de emendas de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, nobre Deputado Arlindo China
glia.

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre
Deputado Eduardo Jorge, pelo tempo de 15 minutos.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, Srê! e Srs. Deputados, quero fazer algu
mas observações ao relatório do Deputado Manoel
Castro e espero que, se aproveitadas, contribuam
para o trabalho já muito importante feito por S. EX«

Primeiro, em relação à questão do resgate,
Deputado Manoel Castro, está prevista a possibilida
de do resgate, da transferência, mas não está previs
to que otrabalhador possa levar aquilo que foi deposi
tado em seu nome pela empresa.

Gostaria que esse assunto fosse melhor discuti
do e que V. Exll apresentasse opinião sobre a possibi
lidade de que ele também pudesse levar essas contri
buições patronais em seu nome.

A segunda questão, em relação ao tratamento
tributário, o Deputado Ricardo Berzoini já fez a expo
sição, por isso não vou repetir.

A terceira questão diz respeito aos benefícios
assistenciais. Pelo que ouvi da última versão, V. Ex'
admite que continuem alguns tipos de programas,
como, por exemplo, o programa de assistência à saú
de, mas os que já existem. E não está prevista a pos
sibilidade de que planos futuros, programas futuros
possam também ter planos desse tipo.

De maneira geral, o que ficou bem claro - acom
panhei a comissão do PT, junto com o Deputado
Humberto Costa, em relação aos planos de saúde no
Brasil, no ano passado - para os Deputados que a
acompanharam e viram as planilhas e o custo dos vá
rios tipos desses planos é que os planos de saúde
mais baratos e com maior nível de aprovação são os
que possuem sistema de autogestão, em que os fun
dos podem participar e serem patrocinadores.

Portanto, não sei por que isso não pode continu
ar sendo feito, desde que haja uma reserva, uma con
tribuição própria para esse tipo de programa social na
área da saúde, e isso se some aos outros planels de
saúde no papel de assistência à saúde complementar
ao Sistema Único de Saúde. Insisto nisso por quê?
Porque são os planos de autogestão, os que são con
trolados por esse tipo de entidade, os que têm maior
aprovação e menor custo para o trabalhador e o usuá
rio.

Em relação aos instituidores, pergunto a V. Ext
por que a insistência em mencionar que a gestão ter
ceirizada, profissionalizada, seja obrigatória e não
uma decisão dos próprios participantes do processo.
É claro que uma gestão desse tipo pode ser uma so
lução para uma série de planos que se iniciam no
mercado, mas para outros, não. Assim sendo, isso
não poderá ficar a critério do conselho, do coletivo,
dos dirigentes desses usuários?
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A última observação, Deputado Manoel Castro,
é com relação à questão do órgão fiscalizador. Para
mim não ficou claro como ficará a situação dos servi
dores das atuais instituições que hoje têm, no Ministé
rio da Previdência, o poder de fiscalização nessa
área.

Quanto ao art. 41, pelo que estou entendendo,
se for criada uma agência específica para fazer esse
tipo de fiscalização, ela terá um pessoal próprio ou ela
aproveitará essa experiência e o acúmulo que têm os
atuais servidores e as atuais estruturas do Ministério
da Previdência para essa fiscalização e essa regula
mentação?

Acredito que deveríamos pensar numa redação
que permita incorporar: os servidores e os serviços e
instituições que o Ministério da Previdência já têm tra
balhando nessa área. É assim que foi feito na Agência
Nacional de Saúde, também criada pela Cãmara, que
aproveitou, em larga escala, o pessoal do próprio Mi
nistério da Saúde, queJá tinha experiência na área de
vigilância sanitária e já fazia parte do quadro do Mi
nistério da Saúde. Então, por que não fazê-lo também
no caso do Mistério da Previdência e Assistência So
cial?

São essas as cinco questões que deixo para
análise futura do Relator, Deputado Manoel Castro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Muito obrigado a V. Ex!!, Deputado Eduardo
Jorge.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Freire
Júnior, pelo tempo de 15 minutos.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, em primeiro
lugar, cabe registrar o que já fiz em outras oportunida
des, mas devo novamente aqui fazê-lo, o excelente
trabalho produzido pelo Sr. Relator no substitutivo
apresentado a esta Comissão e que ora debatemos.

E aqui, Sr. Presidente, se V. Ex!! me permitir e o
Relator estiver de acordo, tenho apenas quatro pon
tos a discutir. Gostaria de efetivamente discutir, não
apenas mencioná-los, para obter do Relator, à medi
da que fossem apresentados, a visão que S. Exi tem
a respeito das questões.

A primeira questão, Deputado Manoel Castro, é
com relação à portabilidade, o que já foi aqui de uma
certa forma exposto pelo Deputado Ricardo Berzoini.
Sugiro a V. ExA, se tiver aí o substitutivo em mãos, que
veja oart. 14, § 22, que está em negrito e diz respeito
ao período de carência para o instituto. No que respei
ta a-esse parágrafo, penso mais ou menos de acordo
com o Deputado Ricardo Berzoini. Se o vínculo em-

pregatício cessar antes do término do prazo de carên
cia, cria-se uma situação... Sugeriria a V. EXª ou inclu
ir uma redação em que não seria aplicável, caso o
vínculo empregatício cesse antes do término do pra
zo de carência, ou não vejo prejuízo em simplesmen
te suprimir o § 22•

O Deputado Arlindo Chinaglia se referiu ao
vocábulo "instituidores", não só no art. 21, citado
por S. Exll, mas também nos arts. 20 e 49, inciso VIII.
Efetivamente, Sr. Relator, no meu modo de entender,
deve ser suprimida a figura dos instituidores, uma vez
que as associações de classe, sindicatos etc. não de
vem e não podem contribuir para planos previdenciá
rios que eles próprios viessem a instituir. Isso se agra
varia ainda mais caso o plano instituído, com contri
buição da associação ou do sindicato, venha a apre
sentar déficits técnicos, financeiros e atuariais.

Diferentemente do que pensa o Deputado Edu
ardo Jorge, a obrigatoriedade de uma administração
profissionalizada e não, necessariamente, terceiriza
da trará aos participantes de planos estabelecidos
por instituidores a tranqüilidade de saber que recebe
rão seu benefício previdenciário devidamente atuali
zado, uma vez que, conforme proposta que encami
nhei a V. E~, as quotas desses fundos deveriam ser
subscritas em nome do próprio participante e não no
da instituidora ou, muito menos, no da própria entida
de que viesse a ser constituída.

Com relação ao resseguro, entendo que foi feliz
e muito pertinente a iniciativa de V. Exª alterando o
PLP, mensagem original do Executivo, quando obriga
as entidades de previdência privada fechadas a esta
belecer o resseguro. E V. EXª deixa em aberto, tanto
para as entidades fechadas como para as abertas,
além do que delega ao órgão regulador e fiscalizador
competência para, quando necessário, determinar
que seja instituído o resseguro.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, encaminhei
a S. Ex!!, Deputado Manoel Castro, três propostas que
visam a resguardar e a assegurar as questões que di
zem respeito às entidades sem fins lucrativos que
vêm, ao longo do tempo, prestando serviços com fins
filantrópicos, outras como entidades mantenedoras.

Uma das sugestões encaminhadas a V. Ex·,
Deputado Manoel Castro, trata das reservas técnicas
dos planos que já operavam anteriormente à Lei
nll 6.435, bem como estabelece a obrigatoriedade de
se ter um plano de ajuste junto ao órgão regulador ou
fiscalizador.

A segunda delas mantém as atuais. E somente
as atuais entidades de previdência privada sem fins
lucrativos permitem que elas mantenham sua organi-
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zação jurídica civil, como sociedade civil, impon
do-lhe algumas e uma série de limitações e restrições
no que diz respeito à participação em empresas,
como V. EXª, em diversas oportunidades, fez questão
de registrar sua preocupação com esse ponto especí
fico.

Por último, com relação ao que estabelece o art.
41, trata-se de manter o que estava disposto no art.
33 da Lei nQ 6.435 e no Decreto nQ 81.402, de 1978,
que permite a manutenção das obras filantrópicas,
mantidas por entidades sem fins lucrativos.

Eram essas minhas abordagens, esperando
merecer do Sr. Relator alguns comentários a respeito
do que aqui foi dito.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Agradeço ao nobre Deputado Freire Júnior
as considerações.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Synval
Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, as obser
vações feitas pelo nobre Deputado Freire Júnior são
absolutamente procedentes. S. EXª está preocupado
com alguns assuntos referentes às entidades aber
tas, no resguardo do princípio da estabilidade dessas
instituições que, ao longo do tempo, prestaram tantos
serviços.

Diante da alteração que agora se vai propor,
dentro das novas regras determinantes da sua partici
pação no sistema de previdência complementar, creio
que não se deve criar dificuldades maiores que pos
sam gerar embaraços ao desempenho normal de
suas atividades; que se possa fazer alguma exigência
maior consultando sempre interesses que não ve
nham a ferir o desempenho normal das atividades
dessas entidades abertas sem fins lucrativos.

As observações feitas pelo nobre Deputado Fre
ire Júnior são absolutamente procedentes e contam
com nossa solidariedade, inclusive no que diz respei
to ao plano de assistência social de entidades que já
as vinham realizando, sempre dentro dos rigores da
fiscalização, como se quer e se exige, mas sem uma
ruptura dessas atividades tradicionais que já se incor
poraram ao dia-a-dia dessas entidades.

Quanto ao problema do instituidor, as observa
ções feitas pelo Deputado Arlindo Chinaglia e, agora,
pelo Deputado Freire Júnior colocam o assunto em
evidência e clareza.

Ouvi, com muita atenção, a exposição do nobre
Deputado Ricardo Berzoini, preocupado sempre com
o equilíbrio atuarial e a estabilidade financeira das en-

tidades que fazem previdência complementar, inclu
sive evidenciando sua preocupação correlata para
que não se criem dificuldades à estabilidade financei
ra das entidades, o problema da portabilidade, expos
to com muita lucidez pelo nobre Deputado, que está a
merecer todo o nosso apoio.

Também no que diz respeito ao tratamento tribu
tário dos fundos de pensão, cabe-nos examinar o as
sunto. A legislação infraconstitucional é aquela apro
priada para fixar normas, deixar o assunto claro de
modo a dar segurança absoluta às entidades e, de
forma especial, aos seus próprios participantes. O tra
tamento tributário de fundos de pensão precisa ser
normatizado e as regras devem ser claras e definiti
vas.

A meu ver, também se deve proceder à tributa
ção quando a poupança se transforma em renda,
como observou o nobre Deputado Ricardo Berzoini.
Ela se transforma em renda exatamente na percep
ção do benefício. Portanto, esse assunto foi exposto
com muita propriedade e quero registrar meu apoio.

Creio que com a boa vontade e a lucidez do Re
lator poderemos encontrar pontos de vista conver
gentes sobre as preocupações maiores que temos
nessa hora. Uma delas cito sempre nesta Comissão:
não temos o direito de criar nenhum tipo de embaraço
que possa comprometer o equilíbrio e a estabilidade
financeira das entidades. Ao contrário, nós as quere
mos fortes, revigoradas, dentro de uma norma que se
vai traçar e com uma fiscalização permanente e rigo
rosa, e não gerar dificuldades que possam compro
meter a estabilidade financeira das entidades. Essa
deve ser uma preocupação permanente de nossa
parte. Daí por que o problema da portabilidade e do
tratamento tributário dos fundos de pensão passa a
ser uma questão de relevância.

Estou solidário com os Deputados Freire Júnior,
Ricardo Berzoini, Arlindo Chinaglia e outros que aqui
expuseram, com propriedade, algumas observações.
Mas com a sensibilidade e abertura do Sr. Relator,
através de um diálogo construtivo, poderemos criar
uma boa lei complementar, como é o desejo de todos
nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço ao Deputado Synval Guazzelli as
observações.

Como último orador inscrito, concedo a palavra
ao nobre colega Pedro Bittencourt, por dois minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT 
Sr. Presidente, serei breve, cumprirei o acordo feito
com V. Exil.
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Participo há pouco tempo desta Comissão, ten
do em vista a designação do meu partido para substi
tuir outro Parlamentar, e não tive oportunidade, como
os nobres colegas, de, desde o princípio, acompa
nhar todo o trabalho feito pela Comissão. Mas pro
curei, logo que conheci o relatório apresentado pelo
Deputado Manoel Castro, dedicar-me, estudar um
pouco as questões. Parece-me que algumas ações
deveriam ser melhor esclarecidas.

Alguns Parlamentares abordaram questões que
me preocupam. Vou na mesma direção, deixando
com o Sr. Relator três sugestões, todas vinculadas à
Lei nQ 6.435, porque tenho ainda algumas dúvidas,
como a última apresentada pelo Deputado Synval
Guazzelli e pelos demais Parlamentares, sobre as en
tidades com atividades sociais para questões anterio
res de sociedades comerciais. Gostaria que essa ava
liação final fosse feita, já que, amanhã, deveremos vo
tar a matéria nesta Comissão.

Sr. Presidente, creio que ocupei o tempo que
V. Ex!! havia me destinado. Agradeço-lhe penhorada
mente.

O SENHOR PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Nobre Deputado, V. Ex! cumpriu o con
tratado, embora tivesse direito a 15 minutos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra V. Ex!.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, gostaria de saber se esse nosso entendi
mento, com a generosidade do Relator, de S. Ex! re
ceber, ainda que não regimentalmente, as contribui
ções que estamos dando não significa nenhum impe
dimento de, no plenário, apresentarmos todos os tra
balhos que acharmos convenientes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Absolutamente. Os nobres Deputados têm
todo o direito de emendá-lo no plenário.

Vamos convocar uma reunião para amanhã, às
14 horas, quando abriremos...

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - (Inter
venção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Nobre Relator, pensei em conceder a pala
vra a V. Ex! amanhã. V. Ex! quer usá-Ia agora? Vejam,
entendi que o Sr. Relator iria examinar todas as su
gestões e pronunciar-se sobre elas, aceitando-as ou
não, amanhã, por ocasião da abertura, orientando o
seu voto de Relator. Se quiser fazê-lo agora... Porque
este foi o entendimento. Se quiser fazê-lo, V. Ex! tem

direito a 20 minutos, que poderá usar agora ou na
próxima reunião.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, não quero tomar nenhuma decisão unila
teral. Se eu pudesse fazer uma exposição, dentro dos
prazos que todos os parlamentares tiveram, já ajuda
ria na discussão de amanhã, porque há alguns pon
tos que posso definir aqui e agora, e outros, ainda
não. Como já avançamos até agora, acho que seria
útil antecipar algumas posições que para mim já es
tão claras. Seria uma decisão do Plenário e de V. Ex!
Se o Plenário e V. Ex! estiverem de acordo, posso fa
lar agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Nobre Relator, a idéia seria que V. Ex!,
amanhã, proferisse o voto.

(Não identificado) - A princípio, foi o que ficou
acertado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se o fizer agora, como S. Ex! encaminhará
o voto na reunião de votação? Era esse o sentido.
Mas não há qualquer problema. Seria melhor se V. Ex!!
usasse o tempo, abrindo a discussão, e conduzisse o
voto. Naturalmente que esta Presidência seria gene
rosa e permitiria até rápidos esclarecimentos aos in
terlocutores. Como votaremos a matéria amanhã,
pensei que V. Ex! viria com o relatório.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Entendi assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. Ex! é um homem inteligente.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Se
esse é o entendimento da maioria, não tenho nada a
opor.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - No
bre Relator, até pela lógica dos trabalhos, V. Ex· terá
20 minutos para discutir quarenta ou cinqüenta su
gestões.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem V. Ex! a palavra.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, os Srs. Deputados fizeram várias obser
vações, diversas restrições a determinados artigos
ou parágrafos do substitutivo do nobre Relator, foram
oferecidas sugestões variadas, de modo que o tema
foi amplamente debatido. Lembro-me de que o nobre
Deputado Ricardo Maranhão examinou artigo por ar
tigo do substitutivo, o que levará, sem dúvida alguma,
o nosso Relator a um estudo amplo. Não sei se S. Ex!
terá condições de fazê-lo até amanhã. Quem pode fa-
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lar sobre o assunto é o Sr. Relator. Há muita matéria
nova.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Agradeço a V. Ex!.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wellington
Dias.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
Presidente, quero apenas dizer que somos favoráveis
à possibilidade, não ainda como relatório, mas pelo
que foi manifestado pelo Relator, de que S. Ex! pudes
se tecer algumas considerações sobre aquilo que já
conseguiu ter um posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Deputado Wellington Dias, o Sr. Relator
está de acordo em que amanhã será o dia apropriado
para encaminhar a votação.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, perdoe-me. Quero prestar um esclareci
mento. Para apresentação de emendas, o prazo vai até
amanhã, quando o Sr. Relator proferir as sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Claro que eu pediria que fizessem ainda
hoje, por escrito. Todas foram feitas, mas, evidente
mente, até o momento de o Sr. Relator usar a palavra,
V. Ex!! têm o direito de encaminhar sugestões.

Não havendo mais nada a tratar, com a concor
dância do Sr. Relator, dou por encerrada esta reunião.

TERMO DE REUNIÃO

No dia 29 de setembro de 1999, às quatorze ho
ras e cinqüenta minutos, na sala nº 7 do anexo" da
Câmara dos Deputados, deixou de ser realizada, por
falta de quorum, reunião previamente convocada
para votação do parecer do Relator, Deputado Manoel
Castro. Estiveram presentes os senhores Deputados
Nelson Marchezan - Presidente, Manoel Castro 
Relator, Affonso Camargo, Arlindo Chinaglia, Átila
Lira, Hugo Biehl, Jaime Fernandes, Joel de Hollanda,
Lino Rossi, Nelson Proença, Ricardo Berzoini, Synval
Guazzelli, Wellington Dias, titulares, e Luís Barbosa,
suplente. E, para constar, eu, Francisco da Silva Lo~

pes Filho, Secretário, lavrei o presente Termo de Reu
nião, que irá a publicação.

TERMO DE REUNIÃO

No dia 5 de outubro de 1999, às quatorze horas
e cinqüenta minutos, no plenário nº 3 do anexo " da
Câmara dos Deputados, deixou de ser realizada, por
falta de quorum, reunião previamente convocada
para votação do parecer do Relator, Deputado Manoel
Castro. Estiveram presentes os senhores Deputados
Nelson Marchezan - Presidente, Manoel Castro -

Relator, Affonso Camargo, Freire Júnior, Hugo Biehl,
Jaime Fernandes, João Magalhães, Synval Guazzelli,
titulares; Gonzaga Patriota, Laura Carneiro, Osmânio
Pereira e Zenaldo Coutinho, suplentes. E, pra constar,
eu, Francisco da Silva Lopes Filho, Secretário, lavrei o
presente Termo de Reunião, que irá a publicação.

. Ata da 181 Reunião Ordinária, realizada em 6
de outubro de 1999.

Aos seis dias do mês de outubro de mil nove
centos e noventa e nove, às quatorze horas e cin
qüenta minutos, no Plenário nº 3 do Anexo " da Câ
mara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a Co
missão Especial destinada a analisar o Projeto de Lei
Complementar nº 10, de 1999, do Poder Executivo,
que "Dispõe sobre o Regime de Previdência Comple
mentar e dá outras providências". Compareceram os
Deputados Affonso Camargo, Alceu Collares, Arlindo
Chinaglia, Átila Lira, Basílio Villani, Caio Riela, Eduar
do Jorge, Emerson Kapaz, Freire Júnior, Hugo Biehl,
Jaime Fernandes, João Magalhães, Joel de Hollanda,
Lino Rossi, Manoel Castro, Medeiros, Nelson Mar
chezan, Nelson Proença, Pedro Bittencourt, Raimun
do Colombo, Ricardo Berzoini, Ricardo Maranhão,
Rodrigo Maia, Synval Guazzelli e Wellington Dias, ti
tulares; Adolfo Marinho, Alcione Athayde, Celcita Pi
nheiro, Costa Ferreira, Deusdeth Pantoja, Edinho
Araújo, Edison Andrino, Jonival Lucas Júnior, Laura
Carneiro, Lincoln Portela, Luis Barbosa, Milton Monti
e Renildo Leal, suplentes. Não compareceram os
Deputados Herculano Anghinetti, Eurico Miranda,
José Chaves, José Priante e Luciano Bivar. O Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata: Tendo
em vista a distribuição antecipada de cópias das Atas
da 15!! e 17ª Reuniões a todos os membros presen
tes, foi dispensada a leitura das mesmas, a pedido do
Deputado Freire Júnior. Em discussão, não houve
oradores. Em votação, foram aprovadas as Atas da
15ª e 171 Reuniões. Ordem do Dia: Votação do Pare
cer do Relator, Deputado Manoel Castro. O Presiden
te, depois de esclarecer ao Plenário que na reunião
anterior fora iniciada a discussão do parecer do Rela
tor, que tivera seu encerramento na mesma reunião,
passou a palavra ao Relator, Deputado Manoel Cas
tro, para que se pronunciasse sobre as sugestões que
foram apresentadas. Logo após a exposição deste,
usaram da palavra para considerações sobre o traba
lho do Relator e comentários gerais sobre os traba
lhos desenvolvidos pela Comissão os Deputados
Synval Guazelli, Freire Júnior, Emerson Kapaz, Ricar
do Maranhão, Eduardo Jorge, Arlindo Chinaglia,
Alceu Collares, Ricardo Berzoini, Adolfo Marinho,
Afonso Camargo e Wellington Dias. O Presiden!e, de
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acordo com o art. 192 § 22 do Regimento Interno, con
cedeu a palavra aos representantes dos partidos para
orientar sua bancada sobre a votação, tendo os
Deputados Ricardo Maranhão, Alceu Collares, Caio
Riela, Hugo Biehl, Ricardo Berzoini, Adolfo Mari~ho,

Freire Júnior, Affonso Camargo, Rodrigo Maia, Atila
Lira e Jonival Lucas Júnior, orientado os seus parti
dos sobre a votação do Parecer do Relator, Deputado
Manoel Castro. Em votação, a matéria foi aprovada,
contra os votos dos Deputados Ricardo Maranhão e
Alceu Collares. O Relator apresentou declaração de
voto. Foram rejeitados os destaques de bancada
apresentados pelo Partido dos Trabalhadores. O
Deputado Ricardo Maranhão apresentou declaração
de voto. Participaram da votação os Deputados:
Affonso Camargo, Alceu Collares, Arlindo Chinaglia,
Átila Lira, Basílio Villani, Caio Riela, Eduardo Jorge,
Emerson Kapaz, Freire Júnior, Hugo Biehl, Jaime
Fernandes, João Magalhães, Joel de Hollanda, Lino
Rossi, Manoel Castro, Medeiros, Nelson Marchezan,
Nelson Proença, Pedro Bittencourt, Raimundo Co
lombo, Ricardo Berzoini, Ricardo Maranhão, Rodrigo
Maia, Synval Guazzeli e Wellington Dias, titulares, e
Edison Andrino, Milton Monti, Alcione Athayde e Joni
val Lucas Júnior, suplentes. O Presidente congratu
lou-se com o Relator, agradeceu aos Deputados que
contribuíram para o êxito do trabalho, à assessoria e
Secretaria da Comissão e encerrou a reunião às
16h30min. E, para constar, eu, Francisco da Silva Lo
pes Filho, Secretário, layrei a presente Ata que depois
de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente
e iráà publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Havendo número legal, declaro abertos os
trabalhos da Comissão Especial destinada a analisar
o Projeto de Lei Complementar nº 10, de 1999, do Po
der Executivo, que dispõe sobre o regime de Previ
dência Complementar.

Distribuídas as cópias das atas das 156 e 176 re
uniões a todos os membros presentes, indago da ne
cessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, V. Ex!! poderia dispensar a leitura das atas, já
que foram distribuídas a todos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se todos estiverem de acordo, vou consi
derar dispensadas as leituras das atas, a pedido do
Deputado Freire Júnior.

,Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ias, em votação.
'Se ninguém tiver nada contra, considero apro

vadàs as atas das 156 e 171 reuniões.

Ordem do Dia.
Votação do parecer do Sr. Relator, Deputado

Manoel Castro.
Desejo trazer à Comissão os seguintes esclare

cimentos. Primeiro, na reunião anterior foi iniciada a
discussão do parecer do Relator e teve o seu encer
ramento na mesma reunião. Foram apresentadas
várias sugestões ao relatório, as quais foram encami
nhadas ao Sr. Relator.

Para que se pronuncie sobre as sugestões que
lhe foram apresentadas, concedo a palavra ao Sr. Re
lator, Deputado Manoel Castro.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a V. ExD,
aos Parlamentares e a todos que comparecem a esta
reunião da Comissão Especial relativa ao PLP n2 10.

Quando da apresentação do nosso relatório,
distribuído aos parlamentares, depois de um pedido
de vista coletivo, vários deputados pronunciaram-se
formalmente na Comissão, vários outros, ainda que
não se tenham pronunciado em plenário, procuraram
a Comissão ou a mim, diretamente, a assessoria ou o
Ministério da Previdência, com questionamentos, crí
ticas e sugestões. Continuamos essa discussão, ain
da que houvesse alguns casos informais.

Foram apresentadas formalmente sugestões
pelos parlamentares, do ponto de vista regimental, e
não seria o caso, na Comissão, de ter emendas ao re
latório. Afirmei e confirmei isso na prática. Analisaría
mos todos os comentários e as sugestões e procura
ríamos incorporar ao texto do substitutivo e do relató
rio final todas as contribuições julgadas pertinentes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Queria interromper o Sr. Relator para notifi
car que dois deputados poderão encaminhar contra e
dois a favor. A lista se encontra na mesa.

Continua V. Ex6 com a palavra, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO- Quero

esclarecer de pronto que, quando digo contribuições
consideradas pertinentes, não significa que tecnica
mente e qualitativamente, do ponto de vista de cada
um dos participantes que deram sua contribuição,
elas não sejam relevantes. Entretanto, é uma questão
de opção. Em alguns casos, a contribuição se referia
inclusive à mudança redacional, sem nenhum conteú
do técnico ou de outra natureza. Nesse caso, é uma
questão de escolha. Penso que não posso abrir mão
da prerrogativa de Relator e assumir responsabilida
de pelo texto do substitutivo apresentado. Mas, na
medida do possível, busquei não só entender as ra
zões de cada um, como transformá-Ias em fatos con
cretos na absorção do relatório.
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Apresentamos, no dia de hoje, uma comple
mentação de voto. Em relação a essa complementa
ção, apresentamos, na segunda-feira, um texto do
substitutivo. Como ontem a reunião foi suspensa, sur
giram na última hora algumas observações igualmen
te pertinentes, e voltamos a fazer pequenas altera
ções, que enriqueceram, no meu entendimento, o
projeto.

O texto foi distribuído hoje, e essa complemen
tação de voto está apresentada da seguinte forma:
primeiro, uma listagem que não é exaustiva, não é
completa, porque na realidade, por exemplo, o mes
mo assunto foi abordado, às vezes, até por oito dife
rentes parlamentares desta Comissão.

Na tentativa de agrupar os principais questiona
mentos, é possível que, em relação aos questiona
mentos citados formalmente nesse relatório, e foram
21, haja algumas outras questões sobre as quais po
derei prestar alguns esclarecimentos.

O téxto vem em seguida, dentro das sugestões
que foram incorporadas, porque foram incorporadas,
a justificativa e a modificação apresentada no texto de
cada um.

Finalmente o substitutivo, reformulado a partir
dessas contribuições, no sentido redacional. Dentro
do espírito e da visão do Plenário e da Comissão,
contribuindo para o relatório, incorporamos as suges
tões que foram acordadas e debatidas dentro de um
consenso.

Evidentemente, com relação a alguns pontos 
já conversei com vários parlamentares - sabemos
que não podemos ter unanimidade. Muitos discorda
rão do enfoque apresentado.

Existem três ou quatro pontos sobre os quais eu
me permitiria, no final deste comentário inicial, escla
recer as razões que me levaram a adotar essa posi
ção.

Como o Presidente esclareceu, hoje estamos
em uma reunião em que minha responsabilidade é
apresentar o relatório final, encaminhar evotar. Entre
tanto, vamos ter ainda uma segunda etapa no plená
rio. Eventualmente, algum ponto pendente, que seja
hoje debatido e discutido, poderá vir a ser incorpora
do no futuro ou quando a alternativa será a apresen
tação de emenda no plenário, o que regimentalmente
seria possível.

Feitos esses esclarecimentos, vamos à comple
mentação de voto.

No decorrer do processo de discussão foram su
geridas, nesta Comissão Especial, várias propostas
de reformulação do substitutivo apresentado ao Pro
jeto de Lei Complementar nQ 10/99, em 10 de setem-

bro de 1999, as quais se concentraram nos seguintes
aspectos:

1. Manter a denominação de entidades de previ
dência privada em lugar de entidades de previdência
complementar.

Essa sugestão não foi aceita. Lamento que
vários manifestaram-se a esse respeito, mas o autor
principal dessa sugestão é o nobre Deputado Alceu
Collares, ilustre Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Família. Fizemos questão concreta - e
defendi isso desde toda discussão do processo de re
forma constitucional da Previdência. Como se acusa
va, e digo com muita clareza, principalmente a Oposi
ção, que o Governo queria privatizar a Previdência, o
Ministro Reinhold Stephanes, justiça seja feita, e hoje
o Ministro Waldeck Ornélas e vários de nós defende
mos intransigentemente a existência de uma previ
dência básica governamental pública e que toda pre
vidência privada fosse tratada como complementar e
optativa.

A sugestão foi recusada. Apenas estou dando
uma explicação e uma satisfação. Lamento que o
Deputado Alceu Collares não esteja presente.

2. Assumir a mesma estrutura de apresentação
do dispositivo da Lei nQ 6.435177.

É claramente uma questão de natureza redacio
nal. Competia a mim apresentar uma estrutura, e o fiz
diferentemente. Não há muitas explicações. Até brin
quei, fazendo uma alusão ao cargo de técnico da se
leção: Zagalo tem um esquema de jogo, Wanderley
tem outro, com outros jogadores. Competia a mim es
calar o time, e o escalei da forma que me pareceu
mais interessante.

O item 3 foi atendido.
3. Incluir a defesa dos interesses dos participan

tes como um dos objetivos da ação do Estado, previs
tos no art. 32•

Nesse particular, todas as minhas declarações
públicas são nesse sentido, quando ressalto que o
principal objetivo desse projeto é efetivamente dar
confiabilidade ao sistema. E não há como se dar con
fiabilidade ao sistema de previdência sem proteger os
interesses dos participantes.

Ainda assim, compreendendo as razões mani
festas de vários parlamentares, incorporamos. uma
complementação do texto traduzindo isso explicita
mente, como senti que era vontade majoritária ~ so
berana deste Plenário.

4. Explicitar que seriam recepcionadas tqo"as as
disposições da Lei nQ 6.435177 não conflitantes cpm o
estabelecido na lei complementar.
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Nesse particular, devo fazer alguns esclareci
mentos. Em primeiro lugar, todas as vezes que fiz al
guma intervenção esclareci: quem tiver algum proble
ma com a Lei n2 6.435 me diga qual é o problema,
porque vamos incorporar. Discutimos isso com a as
sessoria jurídica da Câmara, a assessoria legislativa,
o Poder Executivo, a Casa Civil, debatemos à exaus
tão essa lei, discutimos nas entidades também. As
modificações redacionais entre o projeto original e o
substitutivo asseguram que esse problema está ado
tado.

Entretanto, como há sempre aquela coisa de se
falar tudo - aparentemente se falou tudo, e sempre há
alguma coisa -, ainda na segunda-feira, durante o
congresso sobre fundos de pensão que está sendo
realizado em São Paulo, foi apresentada uma ques
tão específica com relação ao problema da remunera
ção dos dirigentes dos fundos de pensão. E como
aparentemente poderia surgir uma interpretação
complicada de que isso não estaria sendo contempla
do, abrimos também uma exceção; nesse caso, fize
mos a inclusão de um parágrafo específico, mostran
do que o objetivo é deixar claro que a Lei n2 6.435
será fonte de referência até serem esclarecidas todas
as questões pertinentes a esse projeto de lei comple
mentar.

5. Definição dos órgãos reguladores e fiscaliza
dores.

Aqui também é uma explicação, que para mim é
conceitual, fundamental, que podemos complemen
tar. Praticamente em todas as audiências todos fala
mos sobre isso, todos os expositores falaram. Na ver
dade, no nosso entendimento, em primeiro lugar, a
estrutura administrativa é de competência privativa do
Executivo. Não podíamos definir isso. Seria derruba
do na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

Ainda assim, discutimos a melhor forma, eo Go
verno, o Poder Executivo não tem hoje clara posição
da melhor alternativa, ou seja, se vai ter um único ór
gão, se vai ser como é hoje o sistema, uma parte
abertavinculada à Susep euma parte fechada vinculada
à Secretaria de Previdência Complementar.

Optamos por ter uma uniformidade redacional,
fazendo a citação, quando couber, aos órgãos regula
dores e fiscalizadores, e em alguns casos fazendo a
discussão entre um e outro órgão. Alguns parlamen
tares questionaram, de maneira procedente, que isso
permitiria a existência de dois órgãos. Havia aquela
questão. Na verdade, parecia ser uma só, e eram
duas. Uma: se tinham dois órgãos; a outra: se cada
um dos órgãos, sendo um ou dois, teria ao mesmo

tempo acapacidade ou a competência de regulamen
tar, regular e fiscalizar. A posição, inclusive explicada
pelo Poder Executivo, é de que as agências nacionais
- telecomunicações, energia, petróleo - têm uma es
trutura única, onde na mesma entidade existem as
duas competências. A eventual possibilidade de se
vir a ter em uma agência na área de Previdência a in
terferência nessa lei, definindo se esse seria um ou
outro órgão, iria atrapalhar a decisão governamental
de implementar ou não uma agência na área de Pre
vidência.

Assim sendo, manteve-se, apesar das obje
ções, a redação plural: os órgãos reguladores e fisca
lizadores.

~ 6. Dar garantia explícita de tratamento tributário
diferenciado.

Expliquei à exaustão, e volto a repetir, dois as
pectos. Primeiro, a questão de isenção é constitucio
nal. A lei complementar não deve tratar de determina
dos aspectos. Quanto a esse tópico, nós, ou seja, Go
verno, Poder Executivo, Poder Legislativo, não chega-

. mos a um ponto comum, a um consenso. Entretanto,
para dar uma resposta concreta à manifestação do
Plenário, que dava evidentes sinais de que achava
que isso deveria ser tratado de alguma forma na lei,
houve reunião da Mesa desta Comissão, e o Presi
dente Nelson Marchezan apresentou uma sugestão
de redação, que está aí tratada, dando a questão dos
incentivos, como estava redigido, mas complemen
tando com a observação de que, no caso do Imposto
de Renda, seria obrigatoriamente dado um tratamen
to diferenciado, o que, no meu entendimento, atende
à manifesta vontade desta Comissão.

7. Permitir que as entidades fechadas vincula
das a instituidores possam gerir os recursos das con
tribuições dos participantes.

Nesse particular, conversei com os Parlamen
tares que trouxeram isso a mim - entre outros os
Deputados Ricardo Maranhão e a bancada do PT; fo
ram vários - dando explicações, no caso do institui
dor, quanto à terceirização. Alguns podem questionar
no plano individual, sob alguns aspectos, mas a res
ponsabilidade é deles mesmos, o controle dentro
dessas entidades ficaria mais difícil. Teríamos dife
rentes entidades, de profissionais liberais a sindicatos
de empregados, instituições empresarias, que não ti
nham muita familiaridade com esse assunto, ainda
que pudessem ter individualmente. Era diferente da
terceirização, em que se trabalha com pessoas expe
rientes, profissionais.A simples referência à profissio
nalização não atenderia.
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Outro assunto foi discutido inclusive com organi
,zações sindicais e partidos de oposição. Ouvimos de
diversas pessoas e entidades que poderia haver uso
político nessas instituições, no sentido de se aprovei
tar uma ocasião de disputa política, de sucessão. Ter
minaria tumultuando o trabalho. É nessa área que al
guns acham que isso é problema de cada um. Entre
tanto, como precisamos da confiabilidade do sistema
como um todo, essa opção referente à terceirização
foi exaustivamente debatida. Nesse particular, com
preendo que haverá posições contrárias não só indi
viduais, mas, diria, até partidárias. Esse é o tipo de
questão que não há como resolver, senão pelo voto,
porque, a rigor, a minha compreensão, o meu ponto
de vista pessoal, respaldado em todos esses estudos
realizados, é que houvesse a terceirização.

8. Deixar claro que os instituidores não contri
buirão para os planos de benefícios, suprimindo a re
ferência contida nos arts. 20, § 32 , 21, caput, e 49, in
ciso VIII,'do substitutivo.

Nesse particular, quando recebemos as contri
buições, o processo já tinha sido identificado em uma
rodada técnica, com a participação da Susep, órgão
que primeiro identificou algumas falhas redacionais,
que foram corrigidas no substitutivo apresentado on
tem e complementado hoje. Isso já foi corrigido. Como
era procedente, atendemos.

O item 9 trata da portabilidade.
9. Prever que a portabilidade, ao ser regulamen

tada, observará especificidades como a data de insti
tuição e a modalidade do plano de benefícios.

Essa contribuição também foi incorporada ao
texto da lei. Não preciso comentá-Ia.

10. Não aplicar carência ao instituto da portabili
dade quando o vínculo empregatício cessar antes do
seu término.

Essa questão é difícil, é de nuança. Na verdade,
o substitutivo, como o texto da lei, dizia basicamente
que essa questão da portabilidade, na hora que ces
sasse o vínculo empregatício, ocorreria. E não escla
recia quais os benefrcios que essa pessoa receberia
nessa condição. Outro artigo falava, em determinado
momento, na situação em que tivesse um prazo de
carência até na legislação do PLC nº 8. Dessa forma,
com relação a isso, queremos esclarecer que, quanto
à portabilidade, quando isso for regulamentado den
tro desse período de carência, há uma faixa de direi-

, tos que, ainda que ele não tenha esse prazo, o partici
pante leva consigo. Ele terá um prazo quando isso for
vencido. Ele pega a parte dos benefícios gerados pelo
grupo, quer dizer, os rendimentos, etc. Essa questão
está tecnicamente resolvida. Ela foi discutida. É difícil

falar para todas as pessoas, mas, particularmente,
nós ou a assessoria poderemos explicar a quem tiver
dúvida, isoladamente, sobre esses aspectos, no sen
tido de garantir à portabilidade, a esses conceitos, o
máximo de conteúdo.

Deixe-se claro que é facultativa a contratação de
resseguro ou constituição de fundo de solvência para
as entidades fechadas. Nesse aspecto, também há
uma questão de nuança difícil de ser explicada. A re
dação está muito clara. Isso é optativo. Cada entidade
decidirá ou não a esse respeito. Agora, quando for
identificada pela fiscalização em uma situação de ris
co, e se for iminente, já é tarde, quer dizer, ele tem de
prever que começa a haver dificuldades que a fiscali
zação possa determinar. O ideal seria optar ou não.
Se todo mundo estiver correto, nunca haveria o caso
de a fiscalização obrigar. Se começar a haver indícios
de,que algumas anormalidades estariam acontecen
do, até por razões explicáveis à luz da tecnicidade,
seria importante que a fiscalização se antecipasse
com essa declaração, o que obrigaria, necessaria
mente, atender a essa questão do fundo de solvência
ou resseguro, ou reformulação, ou outra sugestão
dada pela entidade. É evidente que a interpretação
disso provoca as mais diversas polêmicas, mas, sem
encontrar uma alternativa mais satisfatória, preferi
manter o texto original dentro dessa visão.

12. Não permitir que a responsabilidade de co
bertura de eventuais déficits decorrentes de má admi
nistração ou de aplicação de multa à entidade de previ
dência seja transferida aos participantes dos planos.

Nesse particular, fizemos algumas modifi
cações no texto para deixar claro que, em qualquer
circunstância em que haja problemas decorrentes
desse procasso de trabalho de administração, os
administradores, os responsáveis sejam punidos, e
dentro do que a legislação contempla. Não podíamos
entrar em detalhes nessa lei sobre quais situações
seriam essas. Esse é o ponto que quero deixar claro,
disse isso ontem para a imprensa. Ontem, uma jorna
lista comentava que eu estava sendo excessivamente
sincero. É preciso que não nos enganemos. Se hou
ver má administração, falcatrua, por mais que se puna
o responsável ou a responsável ou todo o conselho,
no final isso vai rebater na própria instituição. Em al
gum momento terá de mexer no plano de benefício ou
na contribuição de cada um. Evidentemente, como
entendi que as manifestações aqui apresentadas
eram absolutamente procedentes, tive o cuidado de
fazer inúmeras alterações no texto para contemplar
essa explícita vontade por, parte da Comissão em re
lação a esse assunto. Isso me parece perfeitamente
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claro. Eventualmente, se houver algo, haverá uma
emenda em plenário.

13. Prever gradação na aplicação das multas.
Quando foi citado um limite máximo e mínimo, a

partir de tanto a tanto, essa gradação, ou se entra em
detalhe nessa fase, ou a competência é da área de
fiscalização. Não seria possível, desde já, antecipar
todas essas situações.

Outra sugestão, apresentada de forma múltipla,
é que os participantes tenham representação nos ór
gãos reguladores e fiscalizadores e também no Con
selho Monetário Nacional. Hoje nos organismos exis
tentes já há essa participação.

Quanto ao Conselho Monetário Nacional, não
podemos interferir, é competência privativa do Poder
Executivo, embora defendamos e entendamos que
tudo o que fosse relacionado à Previdência devesse
ter uma representação nos órgãos diretamente rela
cionados. Nesse particular, ainda hoje de manhã, por
coincidência, na Comissão de Finanças e Tributação,
discutia-se o projeto que tratava da política de investi
mento. Alguns parlamentares, isoladamente, conver
saram comigo sobre isso. É uma questão que falamos
há muitos anos. Vimos defendendo que a política de
investimentos seja feita de forma mais clara. Par
ticularmente, tenho restrições ao que é feito hoje,
mas não temos condições de interferir nesse projeto,
porque não é nossa competência. Esse projeto de lei
complementar está vinculado à Emenda Constitucio
nal nll 20, e tinhamos um escopo previamente defini
do em relação ao assunto.

15. Permitir, em caráter permanente, que entida
des de previdência complementar mantenham ativi
dades assistenciais.

Aqui também há dois aspectos. Primeiro, as ati
vidades assistenciais estão relacionadas com as
questões de natureza financeira e com as da área de
saúde. Conversei hoje com o nobre Deputado Eduar
do Jorge, que se encontra presente, que se manifes
tou formalmente no plenário sobre o assunto. Disse a
S. Ex!, como disse a vários outros colegas, que, em
primeiro lugar, quando esse projeto foi elaborado pelo
Governo - e todos estão lembrados da minha partici
pação aqui - tinha uma posição eminentemente favo
rável ao projeto, de não permitir que houvesse múlti
plas atividades em um único órgão. Ou seja, quem
trabalhasse na Previdência, na previdência e saúde,
era na saúde. Com os debates, as audiências públi
cas, com o que aconteceu aqui e, mais do que isso,
depois dessas discussões motivadas por elas - estive
em São Paulo e conversei com as entidades direta
mente envolvidas no assunto -, tomamos a iniciativa

de ouvir o Ministério da Saúde. Tive até o cuidado,
devido a problemas existentes no passado entre os
Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência
Social, partidos diferentes etc., pedi para esse caso
uma ajuda formal do Presidente, Deputado Nelson
Marchezan, que esteve comigo em uma audiência
com o Ministro José Serra e com sua equipe técnica,
onde discutimos exaustivamente essa questão.

Voltamos ao Ministério da Previdência e passa
mos a defender uma postura, qual seja, as entidades
já existentes não seriam proibidas de fazer isso, mas
proibiríamos para o futuro, mesmo porque o Governo
está instalando inclusive um novo sistema de conse
lho, de acompanhamento, na área de saúde.

Então, diante disso, quando o Deputado Eduar
do Jorge fez a intervenção, S. Ex! deu uma interpreta
ção, que respeito, mas da qual discordo. Tanto estava
convencido em relação ao passado que deveria ter fe
ito como também para o futuro.

Então, o que eu quis separar foi o seguinte: en
tendo que o que já existe deve ser mantido, até para
não prejudicar mais de 1 milhão de pessoas contem
pladas nesse particular. Algumas vão ter de se ade
quar a uma nova realidade. Sou defensor dos planos
públicos de saúde. Até citava, e cito aos demais parla
mentares, que no Banco do Brasil, por exemplo, existe
a Previ e, independentemente da Previ, existe outra
instituição que cuida da saúde. Quer dizer, qualquer
uma das instituições existentes pode criar uma outra
entidade para a área de saúde, separadamente, dando
a orientação para atender as entidades já existentes
com critérios de natureza contábeis e procedimentos
administrativos, com separação de contas etc.

Com relação à assistência financeira, havia uma
discussão muito grande de que isso já estava regula
mentado pelo Conselho Monetário Nacional, que ha
via um limite de 3%. Na discussão incorporamos uma
contribuição no sentido de que fosse mantida essa
assistência dentro das normas já regulamentadas no
Conselho Monetário Nacional, mas explicitando que
elas não poderiam ter, no futuro, inclusive as entida
des que vão ser constituídas em outras situações,
empréstimos subsidiados. Está dito no artigo perti
nente que essa assistência financeira deve estar, no
limite, fixada no enfoque atuarial de retorno desse ca
pital. Portanto, significa que se pode ter a taxa diferen
ciada, como hoje se pratica, abaixo do mercado, evi~

dentemente dentro dos limites da norma do Banco
Central do Brasil.

Mantida essa posição, abertas essas financei
ras, mesmo para o futuro, ela enquadra em relação às
normas existentes sobre o assunto. Então, parece-me
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que nesse particular também procuramos atender o
sentimento amplamente majoritário da Comissão, fa
vorável à manutenção da assistência, que foi adequa
da quanto a esses aspectos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - Nobre Relator, V. E~ está falando há vinte minu
tos. Gostaria de prorrogar o tempo, porque sinto que
todo o Plenário está querendo consagrar o relatório de
V. E~ Cinco minutos bastam para V. Exi concluir?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Farei
o possível para concluir em cinco minutos, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Está certo. Obrigado, nobre Relator.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Pros-
sigo, Sr. Presidente. '

16. Determinar que qualquer modificação nos
planos que implique elevação de contribuição ou re
dução de benefícios, para não ferir o ato jurídico per
feito, deve resultar somente de negociação entre par
ticipantes e respectivas entidades.

Sendo objetivo, para cumprir o prazo comple
mentar de cinco minutos dado pelo Presidente, diria
que, nesse particular, o nosso entendimento é de que
as questões levantàdas, em várias oportunidades, do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito, foram estu
dadas, examinadas e, do nosso ponto de vista, aten
didas. Evidentemente, para cada um desses pontos
caberia toda uma discussão conceitual. É possível
que vários parlamentares tenham interpretações dife
rentes. Mas procuramos, na medida do possível, fazer
as adequações para deixar o mais claro possível que
isso está sendo tratado. Evidentemente, respeitare
mos as discordâncias.

17. Permitir, nos planos de benefícios das enti
dades fechadas, a possibilidade de regime financeiro
misto, ou seja, capitalização e repartição simples.

É evidente que aqui há duas situações: a que já
existe ea que existirá daqui para frente. Está explicita
do que todo regime virá a ser de capitalização. Entre
tanto, o projeto busca atender, na medida do possível,
as situações em que, eventualmente, haja direitos ad
quiridos e que devem ser tratados como tal.

18. Permitir a reversão do excedente gerado nos
planos de benefícios em favor dos participantes e dos
patrocinadores na proporção de sua participação no
custei(},

De certa forma, essas questões já foram atendi
das, exceto a do superávit de algumas organizações
de fundo fechado, geralmente particulares, cuja inter
pretação estamos ainda discutindo. Informei aos inte
ressados que evoluímos ao fazer algumas alterações

no texto, mas reconhecemos que todas as versões
ainda não foram atendidas.

Tenho uma nota técnica do Ministério da Previ
dência e Assistência Social que contra-indica a su
gestão apresentada. Nesse particular, já antecipei
que o assunto poderia ser conduzido sob a forma de
uma emenda de plenário. E procuraríamos, até a dis
cussão do Plenário, continuar estudando o assunto,
buscando uma forma. Até o presente momento, não a
encontramos.

19. Prever a possibilidade de liquidação ordiná
ria, quando solicitada por entidades fechadas, sem
que isso implique a extinç~o dos respectivos planos
de benefícios.

Nesse particular, há algumas sugestões do Sin
dapp e de outras entidades, na linha de que não étan
to a questão da liquidação ordinária, mas a de como a
entidade pudesse deixar o compromisso. O nosso en
tendimento é contrário a isso, ou seja, a liquidação só
deve existir em caráter extraordinário ou judicial, não
por espontânea vontade, ainda que se mantenham
outros planos. Aqui também há nuanças de interpre
tações, com as quais, lamentavelmente, em que pese
o esforço particular do Sindapp, não concordamos to
talmente.

20. Ampliar o universo dos servidores do órgão
regulador e fiscalizador, com livre acesso às entida
des fechadas para efeito de fiscalização.

Além da contribuição da Anfip, respeitável órgão
do setor, outros parlamentares também endossaram.
Buscamos dar uma redação no sentido da abertura. A
própria Anfip reconheceu dificuldade no texto e apre
sentou um texto alternativo, mas que falava do servi
dor de carreira, inclusive do Estado. Se no futuro for
uma agência ou eventualmente algumas entidades
que trabalham no setor, não haverá necessariamente
essa configuração. Portanto, entendemos que a pos
sibilidade de fiscalização está garantida e a questão
do servidor também. Mas há uma divergência quanto
à forma, e, na falta de um consenso, optei pela opi
nião que eu tinha sobre o assunto.

Devo fazer duas declarações sobre os itens se
guintes.

21. Permitir que as entidades abertas sem fins
lucrativos possam manter a atual forma de organiza
ção jurídica, cobrar percentual da contribuição a ser
destinada a programas filantrópicos, bem como man
ter concessão de empréstimos financeiros aos seus
participantes.

A primeira delas é que eu, particularmente, te
nho restrições ao conceito de entidades abertas sem
fins lucrativos. Acho que as fechadas, sim. Entende-
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mos que, no caso de empréstimos, de saúde e de ou
tras situações, não podemos legislar hoje sobre coi
sas que já vêm acontecendo e que, particularmente
em algumas instituições, estão dando certo. Mas te
nho restrições.

é: notório, é de conhecimento público que essas
entidades participam de empresas. Mas fui vencido
por uma realidade, pois a própria Susep tinha inspira
do as entidades a criarem empresas de seguradoras
ou de capitalização para ajudar a viabilidade dos seus
próprios negócios. Diante disso, tive que atender a
essa realidade e fazer algumas adaptações. Quis de
monstrar que, embora tivesse um ponto de vista di
vergente em relação a esse assunto, havia uma von
tade expressa. Talvez Porque foi essa uma das áreas
em que tivemos maior número de emendas, realiza
mos exaustivas discussões com essas entidades e
buscamos duas coisas: primeiro, atender as reivindi
cações daquilo que já existe; segundo, delimitar es
sas condições e situações para dar maior transparên
cia ao funcionamento dessas entidades.

Incluo - e cito sempre publicamente isso -, pelo
que conheço da atividade na Bahia, no caso especffi
co da Capemi, essa referência exclusa ao problema
de cobranças de mensalidades para fins filantrópicos.
Mesmo tendo uma opinião conceitual divergente, fui
vencido pela prática e pela vontade do conjunto, fa
zendo uma adaptação que não altera o projeto signifi
cativamente, mesmo porque ele se circunscreve ao
que já existe. O restante se mantém.

Esses foram basicamente os pontos tratados. é:
possfvel que tenha algum ponto isolado, de parla
mentares, que não esteja contido nesse conjunto.
Algumas sugestões de redação ou de forma também
foram incorporadas, as que representam basicamen
te conceitos. São indicadas a seguir todas as altera
ções feitas. O texto do substitutivo é apresentado em
negrito, para destacar bem o que foi acrescido ao
substitutivo original apresentado quando da nossa
primeira reunião, para apresentação formal do relató
rio.

Sr. Presidente, são essas as considerações. Co
loco-me à disposição da Comissão para qualquer es
clarecimento que se faça necessário no momento de
vido, ou individualmente, buscando esclarecer a cada
um, como tenho feito, de maneira a não deixar sem
resposta qualquer pergunta, sugestão, contribuição
ou questionamento. Com relação àqueles que não se
consideraram atendidos, continuo inteiramente à dis
posição para prestar os esclarecimentos que se fize
rem necessários.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Sr. Relator, pelo minucioso rela
tório e pelos amplos esclarecimentos que prestou.
Agradeço a V. Ex!! mais uma vez esse esforço de cla
rear o assunto da melhor forma possfvel.

A votação poderá ser encaminhada por até qua
tro deputados, dois a favor e dois contrários, porcinco
minutos, incluindo-se nesse grupo o Sr. Relator.

São quatro os inscritos para encaminhar:
Deputados Freire Júnior, Emerson Kapaz, Eduardo
Jorge e Arlindo Chinaglia - e há a assinatura do
Deputado Synval Guazzelli, só por concessão, por
que não teria possibilidade.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Acho que sim, Sr. Presidente, são dois a favor e dois
contra. V. Ex!! não sabe se dois sejam a favor e dois
contra. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como se o Governador Synval Guazzelli
soubesse tudo, e neste caso mais do que eu. (Risos.)
Desculpe-me.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI- Ne
nhum de nós sabe. Os dois estão no escuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Consultei os Deputados que aqui sempre
se pronunciaram.

Peço aos Srs. Deputados que se atenham aos
cinco minutos, para que possamos votar a matéria.

Concedo a palavra, para encaminhar a favor, ao
Deputado Freire Júnior.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Srê! e Srs. Deputados, desde a
instalação desta Comissão, não faltei sequer a uma
única reunião, não cheguei atrasado a ponto de per
der algum depoimento de alguma entidade, participei
ativamente de todas as reuniões de trabalho como
também, em várias oportunidades, reunindo-me e me
valendo da assessoria desta Casa, das entidades di
reta ou indiretamente vinculadas à questão, troquei
idéias e opiniões com o Sr. Relator.

Sr. Presidente, Sr. Relator, é preciso relembrar
os principais pontos do projeto que foram motivos de
maior discussão, embora o Sr. Relator já o tenha feito
com detalhes. Da forma como o PLP n!l 10/99 veio do
Executivo para esta Casa, provocou uma série de
questionamentos, desde o aspecto conceitual, pas
sando pela questão organizacional, no que diz respei
to tanto às alterações ali propostas quanto ào modelo
de órgão fiscalizador e regulador. Também muito se
discutiu sobre o aspecto da constitucionalidade, juri
dicidade e legalidade de dispositivos ali incluídos. De
bateu-se internamente com o Relator e com todos,
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absolutamente com todos, os setores e segmentos
vinculados ou envolvidos com a matéria.

As entidades sem fins lucrativos estariam, pelo
projeto inicial, obrigadas a cumprir determinados dis
positivos que fatalmente as levariam a uma situação
de insolvência ou de inviabilidade, causando com isso
sérios transtornos a centenas de milhares de pesso
as e ao próprio sistema.

O Sr. Relator, mesmo sendo conceitualmente
contrário a algumas questões, como fez questão de
frisar, reconheceu a importância e a necessidade de
adequar o texto original, e o seu substitutivo contem
pla plenamente os segmentos das entidades sem fins
lucrativos. Da mesma forma, Sr. Presidente, a ques
tão do conceito de instituidor, da abrangência do ór
gão fiscalizador e regulador, da portabilidade, do res
seguro, do fundo de solvência, a atenção com deta
lhes fundamentais, como incluir ou não os assistidos,
ou onde incluir, alterar a previdência complementar
para previdência privada ou vice-versa, incluir ou não,
e onde, o sistema assistido, a definição de partici
pantes, os incentivos a serem mantidos e os que deve
riam ou não serem incluídos, as penalidades, a gra
dação etc.

Enfim, Sr. Presidente, é essa mesma a função
do Sr. Relator. É navegar, já que navegar é preciso,
com habilidade, competência e conhecimento de
causa, para daí apresentar uma proposta que, se não
alcançar a unanimidade, represente o pensamento
da maioria desta Comissão e, posteriormente, o pen
samento da maioria desta Casa.

Sr. Presidente, de minha parte - quero crer que
falo também em nome dos companheiros do PMDB
com assento nesta Comissão -, o relatório final agora
em votação, apresentado o substitutivo do Sr. Relator,
Deputado Manoel Castro, merece o voto "sim". Diria
mais ainda, Sr. Presidente, pela forma democrática,
clara, transparente e absolutamente correta em todos
os sentidos com que S. Ex!! ouviu e discutiu com
aqueles que o procuraram, e também pelo substituti
vo em si, que, sem sombra de dúvida, não só aperfei
çoa o projeto do Executivo como avança significativa
mente na consolidação e no fortalecimento do siste
ma de previdência privada, esta Comissão deverá
aprová-lo por unanimidade.

Sr. Presidente, por fim devo registrara importân
cia e a qualidade do assessoramento prestado aos
membros desta Comissão e a mim em particular, por
meio da Ora. Cláudia Deud, da Ora. Sandra Almeida,
do Dr. Irineu Simiano e do Dr. Eduardo Bassit. Tam
bém foi de fundamental importância a colaboração
prestada pela Secretaria de Previdência Complemen-

tar do Ministério da Previdência e Assistência Social,
por intermédio do Dr. Paulo Kliass, do Dr. Carlos
Alberto e de sua equipe. Da mesma forma, não me
nos importante foi a colaboração da Susep, por inter
médio do Dr. Hélio Portocarrero, do Dr. Luiz Pelegrino
e de suas competentes assessoras.

Ficam também registrados, Sr. Presidente, os
meus agradecimentos ao pessoal da Anapp, nas pes
soas do Dr. Amaury, Presidente do Conselho de
Administração, do Dr. Wagner, Vice-Presidente, e do
Senador Nelson Wedekim. Idealistas incansáveis e
persistentes defensores que muitos nos ajudaram
nos debates desta Comissão.

Sr. Presidente, Deputado Nelson Marchezan,
quero ainda cumprimentar V. ExJI pela forma como
presidiu esta Comissão, cumprindo com rigor o Regi
mento Interno, sem que isso impedisse o aprofunda
mento dos debates, tendo V. Exll a habilidade e a sen
sibilidade para conduzir tão bem os nossos trabalhos.

Dentro desse quadro, Sr. Presidente, defendo o
voto "sim", pela aprovação do relatório e do substituti
vo na forma apresentada pelo Sr. Relator. Aproveito
para parabenizá-lo, Deputado Manoel Castro, pelo
brilhante trabalho realizado e apresentado a todos
nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Nobre Deputado Freire Júnior, endosso to
das as referências que fez V. ExA, com exclusão desta
Presidência.

Quanto a mim, sempre o conselho amigo e es
clarecedor de V. Exll, como 111 Vice-Presidente desta
Comissão, foi extremamente importante para a con
dução dos trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Emerson
Kapaz, que declarará se votará a favor ou contrEI.

O SR. DEPUTADO EMERSON KAPAZ - A fa
vor, Sr. Presidente.

Inicio meu depoimento cumprimentando o Pre
sidente, Deputado Nelson Marchezan, pelo trabalho
realizado, pela paciência ao organizar e dirigir ar, reu
niões e ao aguardardeputados, que às vezes chegam
em cima da hora, para dar início às reuniões. S. ExlI
está sempre presente. Talvez não possa demonstrar
a mesma freqüência que tem o Deputado Freire Júni
or nas reuniões - acho que nenhum deputado conse
guiria batera recorde de S. ExlI-, mas em grande par
te delas pude estar presente e participar das exposi
ções e dos debates. Enalteço a posição do Relator,
Deputado Manoel Castro, que de fato conseguiu
atender à grande expectativa da Comissão, aoabsor-
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ver mudanças às vezes contrárias a seu próprio ponto
de vista, mas que melhoram e ajudam seu trabalho.

O Deputado Manoel Castro trabalha no sentido de
fazer, em seu relatório, um apanhado muito coerente
daquilo que se queria no início dos trabalhos sobre a re
gulamentação da previdência complementar. Vale lem
brar que estamos falando de um passo importantíssimo
na solução da questão da Previdência no Brasil. Grande
parte dos impasses que vivemos com a Previdência só
será resolvida se conseguirmos fazer com que o enor
me volume de aposentadorias no Brasil seja atendido
por uma previdência complementar privada. Está-se
tratando da regulamentação desse processo, que vai
substituir grande parte da previdência pública. E esta
poderia atender à camada da população que não teria
acesso a uma previdência complementar privada.

Portanto, devido à crise que enfrenta hoje a Pre
vidência Social brasileira, torna-se necessária a apro
vação desse relatório. Cresce a necessidade de ace
lerarmos o processo de votação, a fim de conseguir
mos dar à Casa, ao Congresso Nacional, a contribui
ção desta Comissão.

Sr. Presidente, finalizo dizendo que, em que
pese não ter sido complementada uma ou outra
observação, como ressaltou o próprio Relator, pode
rão ser feitos destaques para votação em separado
no plenário, onde poderão ser complementadas, se
as entidades imaginarem que devam ser feitas como
votação em separado no plenário.

Portanto, a possibilidade de correção não se es
gotou. Aprovar o relatório hoje - acredito que oserá
é de suma importância para fazermos avançar a Pre
vidência no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, Deputado Emerson Kapaz, pe
las palavras que dirigiu aos membros da Comissão.
Acho que todos os deputados da Comissão estão de
parabéns.

Aliás, vou-lhes prestar um esclarecimento. Esta
mos desejosos de, no dia 20, às 14h, realizar reunião
conjunta das três Comissões - a assessoria está-se
preparando para isso -, ocasião em que faríamos um
relatório conjunto dos três PL, englobando-os em uma
só lei, assinado pelos três Relatores e pelos três Presi
dentes, votado pelas três Comissões. Foi a única forma
que achamos de suprir aquilo que, a nosso ver, repre
sentava uma deficiência de origem desse projeto. Mas
haverá convocação oportuna. Os Srs. Parlamentares
receberão o relatório. Será amplamente divulgado.

Três oradores inscritos ainda não declararam se
votarão a favor ou contra, ou se falarão. São eles os

Deputados Eduardo Jorge, Arlindo Chinaglia eSynval
Guazzelli. Proponho que seja dada a palavra aos
três, por quatro minutos cada um.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, gostaria de me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. ExB não está inscrito. Ademais, está en
cerrada a discussão.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Gostaria de ter a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Estou jungido ao seguinte problema: estou
sendo avisado de que a Ordem do Dia deverá come
çar antes, para começarmos a votar a Previdência e
outras matérias. Peço compreensão dos SI'S. Deputados,
para que possamos concluir esta votação.

Deputado Ricardo Maranhão, peço a V. ExB

compreensão.
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 

Sr. Presidente, posso ao menos declarar o meu voto?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Deputado, concederei a V. Exª dois minutos
para que possa encaminhar pelo partido. Vou conce
der a palavra a todos os partidos, para que encami
nhem, como determina o Regimento Interno.

Tem a palavra o nobre Deputado Eduardo Jorge.
O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.

Presidente, votarei a favor. Acho que o Deputado Ma
noel Castro aproveitou muitas sugestões da Comis
são efez um trabalho importante. Apenas insistiria em
algumas observações, embora não saiba se seria
possível corrigi-Ias aqui ou no plenário, além de rei
vindicar que, se possível, três destaques por nós
apresentados, que se encontram sobre a mesa, se
jam apreciados pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Serão.

OSR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Ótimo.
No primeiro ponto o Presidente já nos ajudou. O resto
é com o Deputado Manoel Castro.

A primeira questão diz respeito ao art. 52, que
fala no órgão ou órgãos reguladores. Pelo que enten
di, o artigo estabelece que deve haver lei onde isso
seja disciplinado. Mas não fica explícito - talvez o
Deputado esteja remetendo à lei - se vai haver acom
panhamento desse processo pelos interessados,
pela sociedade civil, nos órgãos ou órgão de normati
zação e fiscalização. Não seria importante explicitar
mos, no próprio relatório, que os trabalhadores e as
empresas interessadas participarão desse processo,
principalmente no órgão normatizador?
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Segunda questão. O art. 17 diz respeito aos di
reitos. O Relator acrescentou - está aqui em negrito:
"observado o direito acumulado de cada participante".
Na verdade, pessoas aderiram voluntariamente a um
contrato, em determinado momento, quando a lei es
tava valendo. Agora seriam prejudicadas no meio do
caminho, preservados apenas os direitos acumula
dos - acredito que seria algo proporcional. Não seria
o caso de suprimirmos o art. 17 e preservarmos os di
reitos voluntariamente escolhidos por aqueles que se
afiliaram a esses planos?

Terceira questão: saúde (art. 76). O Deputado
Manoel Castro já explicou sua preferência pela separa
ção em entidades independentes. Até admito que haja
entidades separadas - o Banco do Brasil é um exem
plo -, mas insisto em que o Deputado continue a refle
tir sobre o assunto. Nas discussões sobre os planos de
saúde que durante um ano e meio realizamos aqui na
Câmara, ficou provado e comprovado, várias vezes,
que os planos de autogestão, nos quais se incluem es
ses oferecidos por fundos de pensão, são, entre os pIa
nos privados, os mais baratos, eficientes. Portanto,
aprovados pelos usuários que fazem uso dos chama
dos planos de saúde. Assim sendo, temos de ter muito
cuidado para não desestimular e, de alguma forma, di
ficultar a existência desses planos de autogestão, que
concorrem com as seguradoras privadas nesse mer
cado de 30 milhões de brasileiros que podem pagar di
retamente pela saúde. Insisto em que o Deputado con
tinue a refletir, para que não prejudiquemos os planos
de autogestão, os melhores entre os privados.

O art. 77 fala no prazo de dois anos para as enti
dades abertas sem fins lucrativos e para as socieda
des seguradoras, mas não fala no prazo para as enti
dades fechadas. E para as entidades fechadas o pra
zo é zero?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Não.
Várias pessoas conversaram comigo sobre o assunto
- permita-me, Sr. Presidente, responder particular
mente a essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou assegurar a palavra a V. EXª, no final,
antes da votação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Estou
acabando também. Por último, a questão da revogação
ou não da Lei nº 6.435. Havia uma reivindicação nossa
para que ela não fosse simplesmente revogada. Seriam
revogados apenas aspectos em que há conflito, como
forma de evitar o vazio legislativo nessa questão.

Eram essas as cinco observações que tinha a
fazer ao Relator, Deputado Mano, I Castro, ressalvan
do meu voto a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado, nobre Deputado Eduardo
Jorge.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo
Chinaglia, por quatro minutos.

O SR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGUA - Sr.
Presidente, também cumprimento o Sr. Relator pela ma
neira séria e democrática como conduziu os trabalhos 
creio que essa opinião é unânime -, buscando, a partir
das opiniões, fazeras adaptações quejulgou adequadas.

Dito isso, passo a fazer referência, primeiro, ao
art 52. Em uma versão anterior constava o seguinte:
"A lei disporá sobre a organização e as atribuições
dos órgãos responsáveis pela regulação e fiscaliza
ção do sistema relativo ao regime de previdência pri
vada complementar". A redação é praticamente a
mesma, porém, nesse último parecer, sai a palavra
"sistema". O resto, digamos, é uma adequação.

Salvo melhor juízo, mantendo-se a palavra "sis
tema", as alterações obrigatoriamente terão de ser fe
itas por meio de projetos de lei. Da maneira como está
no último parecer, a alteração poderá ser feita por
meio de decretos. Não sei se isso corresponde aos fa
tos. Pondero ao Sr. Relator que não deve ficar, por
exemplo, apenas sob a égide do Ministro da Fazenda
alteração em assunto de tamanha relevância.

Outro aspecto em que, sem dúvida, o Sr. Relator
trabalhou, mas que ainda nos preocupa, é a portabili
dade. Algumas alterações foram feitas para melhor
aliás, quero dizer, publicamente, que em função de
avaliações menos otimistas, dadas as pressões que
existiam, imaginávamos que só tenderia a piorar. Por
tanto, saudamos as melhoras.

Com referência à portabilidade, já manifesta
mos nossa preocupação: havendo portabilidade do
fundo fechado para a entidade aberta, eventualmente
poderá ocorrer aquilo que se conhece como "chileni
zação", ou seja, a antecipação de saques e assim por
diante. Pode ser que eu não tenha apreendido as mu
danças, visto que peguei o relatório literalmente ago
ra. Mas quero fazer essa observação.

Como há três destaques, no momento oportuno
a eles faremos referência.

Finalmente, para que também o Sr. Relator refli
ta a respeito, faço a seguinte observação: sabemos
que há determinação constitucional quanto ao poder
do Conselho Monetário Nacional, particularmente
quanto à sua constituição. Sobre o fato de três pesso
as definirem a aplicação de mais de 100 bilhões, tal
vez esta Comissão devesse elaborar uma recomen
dação quanto à constituição do Cor ,:::,:,Iho Monetário
Nacional, visto que decidir a respeito é competência
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exclusiva do Presidente da República. Ademais, em
determinadas circunstâncias, essa decisão acaba fi
cando nas mãos do Ministro da Fazenda.

Tememos que injunções conjunturais possam
levar os fundos de pensão a investir nessa ou naquela
empresa ou consórcio, em privatizações ou noutros
exemplos.

São essas as observações que queria fazer ao
Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra, por quatro minutos, o nobre
Deputado Synval Guazzelli.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, meus prezados colegas desta
Comissão Especial, quero registrar, nobre Deputado
Nelson Marchezan, seu profícuo desempenho na Pre
sidência dos trabalhos desta Comissão. Pelo seu es
forço e iniciativa, estamos chegando ao final de missão
que nos foi incumbida, qual seja, tratar de assunto tão
relevante quanto é a previdência complementar.

Quero também registrar a bela postura do Sr.
Relator, pessoa sensível, que inclusive flexibilizou al
guns pontos de vista iniciais para proceder a altera
ções no texto do seu substitutivo que permitissem
acolher a média, pelo menos, do pensamento deste
colegiado sobre essa matéria. Meus cumprimentos,
pois, ao nobre Deputado Manoel Castro.

Tenho poucas restrições, Sr. Presidente. Especi
ficamente quero me referir o art. 27, onde está escrito:

Art. 27. Observados os conceitos, a for
ma, as condições e os critérios fixados pelo
órgão regulador, é assegurado a todos os
participantes o direito à portabilidade e ao
resgate de recursos das reservas técnicas,
provisões e fundos, total ou parcialmente.

Preocupa-me, Sr. Presidente, que se possa ge
rar má interpretação ou confusão no sentido de que
se possa, para atendimento do resgate e da portabili
dade, aplicar também a planos em regime de reparti
ção, o que seria um risco. De qualquer forma, podere
mos providenciar, em plenário, por meio de emenda,
uma redação mais clara, que não levasse a algum
tipo de confusão e interpretação que viesse a culmi
nar em demanda judicial.

Feita essa restrição, quero também assinalar re
lativamente...

tNão identificado) - (Intervenção fora do micro
fone.lnaudível.)

0: SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI
Ouço:~opinião do"nobre Deputado Freire Júnior. Diz
S. Ex4'íque talvez devamos sugerir ao próprio Relator'

o acréscimo de um § 32 ao art. 27, dizendo expressa
mente que o resgate e a portabilidade não se aplicam
aos planos em regime de repartição. Isso serviria
apenas para deixar mais clara a redação e não permi
tir nenhuma interpretação errônea do texto.

Quero ainda, com relação à participação do no
bre Deputado Arlindo Chinaglia, dizer que de certa
parte preocupa-me o assunto que se refere ao Con
selho Monetário Nacional. S. Exª tem razão. A rigor,
hoje os poderes e as decisões estão praticamente
concentradas nas mãos do Sr. Ministro da Fazenda.

Feitos esses pequenos reparos, mais uma vez
apresento ao Sr. Relator os meus cumprimentos pela
forma inteligente e sensível como se conduziu, permi
tindo a que chegássemos hoje aqui e jJudéssemos
votar o substitutivo que decorreu do profícuo e inces
sante trabalho do nobre Deputado Manoel Castro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, nobre Deputado.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, por cinco mi

nutos improrrogáveis, para o arremate. Após, passa
remos ao encaminhamento da votação.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, quando V. Ex!! dará oportunidade para
que os partidos possam manifestar-se?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Imediatamente concederei a palavra aos
Líderes, de acordo com o Regimento Interno, art. 10,
§ 32 , e art.192, § 22•

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, tenho cinco minutos e foram sete os pon
tos, cinco apresentados pelo Deputado Eduardo Jor
ge e outros que se repetem, mais o que foi acrescen
tado pelo Deputado Synval Guazzelli.

Meu caro Deputado Arlindo Chinaglia, o proble
ma do art. 52 foi tratado por ambas as partes. Há certo
conflito entre o órgão Ministério da Fazenda e o Minis
tério da Previdência. O sistema criava certa confusão,
mas, evidentemente, ele jamais será tratado unilateral
e exclusivamente pelo Ministério da Fazenda. Essa é
uma questão que todos nós acompanharemos. Até
pela importância e pela dimensão do tempo, ela não
será unilateral. Apenas recebi do Poder Executivo su
gestões no sentido de não engessar, além do que,
conforme está no art. 84 da Constituição, faz parte
das atribuições do Presidente da República. Posso
assegurar a V. Ex!! que não há essa preocupação. Nós
participaremos, se houveralguma coisa, serei um dos
que formará fileira contra, se isso acontecer.

Quanto à Lei n2 6.435, sem prejuízo dos escla
recimentos - cinco minutos não são suficientes -,
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acho que foi exaustivamente discutida, até o ponto de
não conseguirmos mais alterá-Ia, a não ser que hou
vesse um caso concreto. Digo isso porque ontem sur
giu um caso concreto, e nós o incorporamos: a ques
tão da remuneração dos administradores. Se não
houver um caso concreto, essa será como uma dis
cussão entre Corinthians e Palmeiras, isto é, um não
convence o outro.

Em relação à assistência à saúde, com todo o
respeito ao nobre Deputado Eduardo Jorge, também
defendo a constituição desses organismos de saúde.
Sou defensor intransigente da sua sugestão. Apenas
insisto na separação, para o futuro, principalmente
com a amplitude que todos estamos dando, por meio
dessa lei, inclusive ao sistema constituinte. Veremos
que tipo de entidades surgirão. Essa possibilidade em
aberto representa um risco muito grande. Insisto em
que devemos continuar a discutir.

Quanto à questão do direito acumulado, referida
mais de uma vez, na realidade, os cinco pontos apre
sentados pelo Deputado Eduardo Jorge estão conti
dos naqueles dez pontos que registrei logo depois das
audiências públicas. Nesse ponto, acho que avancei o
possível. Entretanto, neste caso particularmente, sem
fato novo, não altero. Se no meu substitutivo houver in
terpretado de forma errônea o que ouvi nas diversas
reuniões técnicas, inclusive com a participação das
entidades representativas do setor, no tocante a direi
tos acumulados ou adquiridos, se for convencido do
erro, eu mesmo poderei apresentar emenda de plená
rio. Se alguém apresentar, eu a incorporarei ao meu re
latório. Esse é um dos pontos sobre os quais ficaremos
em aberto, para algum esclarecimento adicional.

Sobre o prazo para as entidades fechadas
adaptarem-se à lei, na realidade, ouvi várias observa
ções sobre esse artigo. Quero esclarecer, em primeiro
lugar, que tive de mexer na redação, porque o projeto
que veio do Governo dava prazo de dois anos para as
entidades sem fins lucrativos. Como alteramos a parte
relativa às entidades abertas sem fins lucrativos, tive
mos de fazer referência a esse prazo. A lei cita, em di
versos momentos, o órgão regulador. O órgão regula
dor não vai regular isso em um dia, uma semana ou um
mês. Será necessário muito mais. Mas há um prazo
para isso. Nem é essa a intenção, mesmo porque es
ses organismos, inclusive os órgãos de fiscalização,
tanto o regulador quanto o fiscalizador, enquanto não
existirem... Fizemos um artigo para contemplar a po
sição do Plenário, segundo a qual continuam prevale
cendo, até existir um novo órgão, a SUSEp, as Secre
tarias de Previdência dos Estados e os conselhos.
Não há nenhuma dúvida de que os conselhos existi-

rão e de que a representação do setor continuará.
Para mim, isso é óbvio. Não há o que discutir.

No que se refere à questão da portabilidade,
desde o início - vejo aqui alguns empresários - disse
em eventos até fora desta Casa, na Abrapp e na
Anapp, que esse é um dos pontos mais controverti
dos. Meu entendimento em relação à portabilidade é
diferente do que disse o Deputado Synval Guazzelli,
no caso, até da sugestão apresentada pelo Deputado
Freire Júnior, mas examinarei.

No caso específico de direito acumulado e direi
to adquirido, sugiro até que se marque uma data infor
malmente, antes da que o Presidente está marcando,
dia 20, para uma reunião dos três grupos. Ficarei à
disposição em uma dessas salas. Avisarei a todos.
Poderemos fazer uma reunião informal para discutir o
direito acumulado e adquirido e, se for o caso, incor
porá-lo no futuro. O art. 27 tem essa característica.

Última observação. Ainda hoje pela manhã, um
nobre colega, aqui presente, fez esses comentários.
Lembro-me que quando éramos da CPI dos Fundos
de Pensão insisti para que o Governo tivesse uma po
lítica mais clara em relação aos investimentos dos
fundos. Hoje pela manhã discutimos isso na Comis
são de Finanças e Tributação. Mais uma vez foi pedi
da vista do projeto, Deputado Cunha Bueno.

Sobre o Conselho Monetário Nacional, já avan
çamos no § 22 do art. 9º, que veda o estabelecimento
de aplicações compulsórias ou limite menor de apli
cação. Entretanto, não conseguimos interferir nisso.
Acho que não vai ser possível mexer neste assunto,
que é extremamente amplo na lei complementar.

Afirmo, perante todos, que me disponho, em
qualquer instante - essa é uma posição do Deputado
Manoel Castro, não do Relator - a discutir com quem
interessar possa a formulação de um projeto com
essa finalidade específica. Acho que esse tema deve
ser tratado. Há colegas interessados, mas acho im
praticável cuidar dele dentro dessa área.

Eram essas as minhas considerações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche-
zan) - Agradeço ao Sr. Relator os esclarecimentos.

Passo à votação.
Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Presidente, volto a perguntar se depois os partidos te
rão oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Estou dando aos partidos a palavra. Terão
um minuto para encaminhar. De acordo com o art.
10º, §3º, e o art. 192, § 2º, os Líderes, Vice-Líderes
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ou representantes dos partidos terão direito a um mi
nuto.

Não há ninguém do Bloco. Pergunto ao Líder do
Bloco PSB/PCdoB, Deputado Ricardo Maranhão,
como vota.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, voto "não" ao substitutivo do Deputado
Manoel Castro, mas ressalto que o faço por achar que
o Deputado, que tem todo o direito, não acolheu al
guns pontos quê considero absolutamente funda
mentais nessa questão. Ao votar "não", faço absoluta
questão de registrar o comportamento democrático,
ético e fidalgo do Deputado Manoel Castro, que pas
sou uma manhã praticamente toda comigo. Levei-lhe
as minhas sugestões, e S. Exg me recebeu com corte
sia, fidalguia e democracia.

De forma que registro as minhas homenagens a
S. E~ pelo seu substitutivo. Divirjo de S. Ex· em três
ou quatro pontos que considero essenciais. Por isso,
votarei contra. Mas o substitutivo de S. Ex· é de gran
de qualidade e competência. Vejo que ele será consa
grado nesta reunião.

Sr. Presidente, apresentarei voto em separado,
registrando a qualidade do substitutivo e, soõrêtiJdõ;'a
lisura ética, o espírito democrático e a fidalguia com
que se comportou o Relator e também V. E~, Sr. Pre
sidente, na condução dos trabalhos desta Comissão.

Presto as minhas homenagens ao Relator, mas
preciso também homenagear a minha consciência. Não
se trata de pirraça, mas de um voto de consciência.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Deputado, agradeço a V. Ex! Pelo menos
nos elogios, somos unânimes.

Como vota o PDT?
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.

Presidente, para não ser repetitivo, faço minhas as
palavras elogiosas dirigidas 'à Mesa. Registro, com a
maior satisfação, todos os elogios formulados.

Sr. Presidente, voto "não", principalmente com
relação à técnica legislativa. O Sr. Relator admite, por
sugestão nossa e de outros deputados, que em vez
de se falar em previdência complementar se fale em
previdência privada. Manter a denominação de enti
dade de previdência privada, em lugar de entidades
de previdência complementar.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Há re
gistro do que foi dito aqui. Eu disse o contrário. Até
porque a Oposição permanentemente dizia que o Go
verno queria fazer, achava indispensável- essa não é
nemuma posição do Governo, mas pessoal de Mano
el Castro - que a previdência privada fosse sempre

de caráter complementar, para que não restassem
dúvidas quanto à previdência básica.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Então, aqui e.stá errado?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Esclare
ci isso aqui e até citei nominalmente V. EXª, Deputado
Alceu Collares, respeitosamente. Apenas não podia re
petir, porque o Presidente me puxaria a orelha.

(Não identificado) - (Intervenção fora do micro
fone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Jamais faria isso. (Risos.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Que
ria dizer ao Deputado também que V. EXª fala no ór
gão regulamentador e fiscalizador. Que órgão é
esse? Vai ser criado no futuro?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tenho de interferir. Estamos encaminhando
a votação. Cabe a V. EXª, nobre Deputado, encami
nhar seu voto. A discussão, o debate da matéria, já é
questão superada.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Quan
do presidi a Comissão ontem, fui muito mais democrata
e permiti as manifestações, ainda que não regimentais.
O debate acima do Regimento deve prevalecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obedecer ao Regimento é ser democrata.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu
acho que é, mas tenho minhas dúvidas.

Gostaria de dizer a V. E~, nobre Presidente,
que também com falta de técnica legislativa aqui se
fala em lei complementar. Dever-se-ia falar em lei
constitucional, lei complementar, lei infraconstitucio
nal e lei ordinária. Acho que é redundância falar em lei
complementar. Toda legislação deve falar "na confor
midade da lei", e não lei complementar, lei ordinária.
Isso é um pormenor que não interessa àquele que vai
manusear a lei. Mais do que isso, esse órgão que vai
ser criado no futuro é que vai regulamentar toda essa
tarefa. Quando ele vai ser regulamentado? Que órgão
será esse? Enquanto isso não ocorrer, que lei estará
em vigor? A Lei n!l 6.435, de 1977, ou esta lei?

Voto contra, por encontrar alguns dispositivos con
trários a um substitutivo que apresentei ao Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex!!, nobre Deputado Alceu
Collares.

Como vota o PTB?
O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - A favor, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PPB?
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o SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - A favor, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson
Marchezan) - Obrigado, Deputado Caio Riela e Deputado
Hugo BiehJ;

Como vota o PT?
O SR. DEPUTADO RICARDO SERZOINI - Sr.

Presidente, Sr. Relator, gostaria de registrar rapida
mente que alguns pontos ainda merecem ser aperfei
çoados - acreditamos ser possível fazê-lo até chegar
a plénário este debate -, particularmente a questão
do Conselho Monetário Nacional como instância para
definir parâmetros para as aplicações, a participação
dos trabalhadores e contribuintes, no caso dos ór
gãos, que não está prevista no substitutivo, o disposi
tivo áe áplicação a todos os participantes das mudan
ças dos planos, que, evidentemente, é um problema,
a questão da terceirização obrigatória da gestão dos
recursos, no caso de instituidores, e a questão de não
prever a pos,!3ibilidade, como registrou o Deputado
Eduardo Jorge, da gestão de planos de saúde conjun
ta com o plano de previdência, preservada a segrega
ção dos ativos.

Apesar dessas restrições, pela maneira como
foi feito o debate, pelos avanços que foram obtidos,
particularmente na questão do tratamento tributário,
que reputamos como fundamental tanto para as atuais
entidades fechadas como para as entidades que
vierem a surgir na modalidade dos instituidores, va
mos encaminhar o voto "sim". Esperamos ter espaço
democrático ainda para, até o plenário, cuidar das
questões que foram levantadas.

Acreditamos que o sistema de previdência com
plementar privada deve ter regras estáveis. Para isso,
é necessário termos ainda mais espaço de negocia
ção, para avançar no que prevê o substitutivo do Rela
tor Manoel Castro.

Está de parabéns S. Exll pela maneira democrá
tica e aberta como conduziu a sua função, assim
como o Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado a V. ExB, nobre Deputado
Ricardo Berzoini.

Como vota o PSDB?
O SR. DEPUTADO ADOLFO MARINHO - Pes

soalmente, voto a favor, mas não foi encaminhado o
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Exl , Deputado.

Como vota o PMDB?
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, o PMDB vota "sim", vota a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) -Obrigado a V. Exll, Deputado Freire Júnior.

Como vota o PFL?
O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Sr.

Presidente, vou encaminhar não como o mais velho,
mas como o mais idoso. (Risos)

Sr. Presidente, é difícil assistirmos a uma vota
ção que resulte daquilo que chamaria de salutar con
vivência parlamentar democrática. Edifícil acontecer
o que aconteceu aqui.

Realmente, este é o momento da Comissão. Va
mos ter ainda o momento do Plenário, de destaques,
de emendas. Todos percebem que o que podia ser fei
to em matéria de Comissão foi feito pela Direção da
Comissão e, fundamentalmente, pelo trabalho exce
lente do Relator.

O PFL vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, nobre Deputado Affonso Camar
go.

Pergunto se o Governo deseja manifestar-se.
(Pausa.)

Não havendo ninguém da Liderança do Gover
no presente, coloco em votação o parecer do nobre
Relator, Deputado Manoel Castro, ressalvando três
destaques para votação em separado do § 22 do art.
31, do § 22 do art. 33 e do § 1º do art. 68, todos do
substitutivo do Relator.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com duas ressalvas.
Aprovado o parecer do Relator, coloco em vota

ção os destaques.
Destaque nº 1, subscrito pelo Deputado Arlindo

Chinaglia e outros Srs. Deputados.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, eu gostaria de uma cópia dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Pedi para distribuir.
(Não identificado) - (Intervenção fora do micro

fone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Já está em mãos.
O Destaque nº 1 pede para votar em separado o

§ 2º do art. 31.
Tem a palavra o autor do requerimento, para en

caminhar a votação do destaque.
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.

Presidente, como alguns deputados assinaram, so
bre esse destaque falará o Deputado Ricardo Berzoi
ni, em nosso nome.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 4 59807

o SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o nobre Deputado Ricardo
Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, particularmente gostaria de
registrar e destacar que a referência à terceirização
obrigatória da gestão dos recursos pelos instituidores
e, ao mesmo tempo, a determinação de que possam
ofertar apenas planos de benefícios definidos é des
cabida nesse processo, porque, evidentemente, esta
mos criando um processo de regulamentação para
uma nova modalidade de entidades fechadas de pre
vidência complementar, que poderão, com certeza,
ter sua normatização adequada a partir da própria ex
periência que vai surgir com esse processo. É uma
novidade no cenário brasileiro. E poderíamos ter ex
cluída da lei complementar qualquer restrição nesse
sentido. Creio que poderemos ter uma modalidade de
gestão direta, quando necessário, e terceirizada,
quando for o caso.

Quanto à questão da contribuição definida, nes
se processo, embora não se tenha a figura do patroci
nador, não está excluída a possibilidade de, quando
da negociação coletiva, natural do movimento sindi
cal, por exemplo, haver planos através de instituido
res, mas com patrocinadores solidários. Ou seja, um
processo em que se conquiste, por meio da livre ne
gociação entre patrões e empregados, a possibilida
de, como existe hoje na Itália, de haver o instituidor
mais o patrocinador como vertedor de recursos e, ao
mesmo tempo, com responsabilidade solidária.

Então, não há por que impor a gestão terceiriza
da nem impedir que os instituidores possam organi
zar planos de benefício definido.

Por isso, encaminhamos esse destaque. Espe
ramos contar com o apoio dos Deputados desta Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o Sr. Relator, pelo mesmo
espaço de tempo.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
.Presidente, Deputado Ricardo Berzoini, na realidade,
já discutimos isso. É muito claro meu entendimento da
terceirização. As razões expostas pelo Deputado Ber
zoini até reforçam o meu ponto de vista.

Quanto ao problema da profissionalização, te
mos de ver que, por mais restrições que tenhamos
imposto à figura do instituidor, podemos ter situações
bastante diferentes. No caso da contribuição definida
e outro benefício, há uma dúvida muito grande, por
que há situações eventuais de sindicatos que têm po
der de negociação diferente de outras categorias pro-

fissionais ou mesmo empresariais. E poderia haver
uma empresa, isoladamente, de grande porte partici
pando. As situações são as mais diversas. Não reco
mendo nesse caso. São situações parecidas com ou
tras - sempre faço questão de explicitar isso.

Meu conceito, até como liberal, é de que o voto
não deveria ser nunca obrigatório. A realidade brasile
ira impõe que defendamos o voto obrigatório, pelo
menos no meu ponto de vista. Nesse caso específico,
respeitando as ponderáveis opiniões de que precisa
ríamos dar responsabilidade a esses órgãos, sabe
mos da realidade. Estamos vendo agora: oConfea, da
área de engenharia, está com uma briga entre a multa
deles e a entidade de classe. A entidade, formada por
profissional universitário, é de grande atuação no
.Brasil, mas tem um rombo de 10 milhões de reais.
Está na Justiça e na Polícia Federal. Ora, no IPC tive
mos um rombo de 5 milhões de dólares no período da
Constituinte, e o conselho... Falamos muito nos con
selhos. Sou a favor de que - e alguns Deputados do
PT defendem - se dê responsabilidade a esses con
selhos. Disse aqui, e por isso paguei um preço alto,
que o Presidente do IPC à época devia ser punido.
Não apenas ele, mas todo o conselho, no qual havia
respeitáveis Deputados desta Casa. As pessoas às
vezes querem ter a honra de dizer que estão no con
selho, mas não cumprem seu papel dentro do conse
lho.

Por tudo isso é recomendável a terceirização.
Portanto, acho que podemos continuar discutindo

ad aeternum. Entretanto, recomendo aos Deputados
presentes que mantenham o relatório nessa forma,
sem prejuízo da discussão para o futuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado, Deputado Manoel Castro.

Declarado aprovado o projeto, passamos à vo
tação do destaque para votação em separado.

Os Srs. Deputados que desejarem a manuten
ção do texto oferecido pelo Relator deverão votar
"sim"; os Deputados que forem contrários ao texto do
Relator e favoráveis ao destaque deverão votar "não".

Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL?
(Pausa.)

Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 

Sr. Presidente, voto a favor do destaque, ou seja, pela
modificação ou supressão do texto, por entender que
também não deve ser compulsória essa terceirização.
O Relator citou um exemplo. Eu citaria inúmeros
exemplos de instituições financeiras onde se vai ter
ceirizar, que quebraram, dando prejuízos aos seus
depositantes. Da mesma forma, entendo que as enti-
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dades criadas por instituidores devem ter o direito de,
dentre os planos existentes e legalmente possíveis,
estabelecer aqueles que melhor contemplem os inte
resses dos seus participantes.

Por isso, voto pela supressão da obrigatorieda
de da terceirização e da obrigatoriedade de só apre

.sentar planos de contribuição definida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PDT?
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.

Presidente, voto com o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Vota a favor do destaque.
Como vota o PTB?
O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA- Sr. Presi

dente, o PTB vota com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PPB?
(Não identificado) - Sr. Presidente, voto com o

Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PT?
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.

Presidente, o PT vota com o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PSDB?
O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Sr. Presiden

te, o PSDB vota com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PMDB?
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, o PMDB vota com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PFL?
OSR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO - Sr.

Presidente, o PFL vota com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - O Governo não tem Liderança presente.
Os Srs. Deputados que forem pela manutenção

do texto do Relator permaneçam como se acham, e
os que forem contrários, ou seja, pela supressão da
matéria, queiram manifestar-se. (Pausa).

Rejeitado o destaque, com seis votos a favor do
destaque. Os restantes, que são em número bem
maior, a favor.

Rejeitado, portanto, o Destaque n2 1.
Em votação o Destaque nl! 2.
Com a palavra o Sr. Deputado Arlindo Chinaglia

para encaminhar.
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.

Presidente, SrAs e Srs. Deputados, propusemos este
destaque de votação em separado. Ele faz referência

aO§2l! do art. 33, que permite ao órgão regulador e
fiscalizador autorizar a transferência de recursos de
entidade fechada para entidades abertas. A frase diz:
"seguradoras autorizadas a operar planos de previ
dência complementar".

Apresentamos este destaque porque isso abre
um perigoso- precedente. Já fizemos referências a
esse respeito. Sabemos que o Relator tem sensibili
dade quanto a essa questão. Se é verdade que não
podemos antecipar que esse precedente de fato se
constituirá numa porta aberta para mecanismos de
saques, de manobras financeiras, também é certo
que não podemos garantir que isso não ocorrerá.

Sr. Presidente, preocupa-nos o fato de que, se,
de um lado, o parecer do Relator estabelece, por
exemplo, que não havendo a cessação do vínculo
empregatício não haverá portabilidade, no caso, da
entidade fechada, de outro lado, não há esse tipo de
exigência na aberta. Na nossa opinião, o parecer do
Relator avançou alguns aspectos. Entretanto, mante
mos nossa opinião, ou seja, de que deveria ser veda
da a portabilidade de entidade fechada para entidade
aberta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Muito obrigado, Deputado Arlindo China
glia.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.

Presidente, peço atenção ao plenário, porque o as
sunto é extremamente importante e quero prestar vá
rios esclarecimentos a respeito. Primeiro, que essa
redação foi exaustivamente discutida com as entida
des fechadas e abertas, bem como com as segurado
ras presentes, em três rodadas de reunião no Ministé
rio da Previdência. O texto apresentado conjuntamen
te e assinado pelas três entidades - Fenaseg, Anapp
e Abrapp -, era, inclusive, mais amplo do que esse.
Essa é uma redação aperfeiçoadora, sem falsa mo
déstia, feita em conjunto com apoio da assessoria
tanto do Ministério como da Casa.

Sr. Presidente, vou explicar qual é a situação.
Admitamos que num fundo fechado o participante
cumpriu o prazo de vinte, trinta anos. Está no contrato:
ele tem direito a receber uma aposentadoria que lhe
dê um pagamento, durante o tempo em que viver 
ele viveu dez anos - de mil reais por mês. A entidade
patrocinadora chega e diz: "Olha, as minhas reservas
técnicas lhe garantem o pagamento, por dez anos, a
mil reais o mês, o equivalente a 120 mil reais hoje.
Mas não quero continuar pagando esses mil." O pró
prio empregado, tendo dúvida de que a entidade vai
continuar pagando, diz: "Prefiro receber esses 120
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mil". Se ele receber esses 120 mil, estará apto ao pro- O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Sr. Presiden-
blema do Imposto de Renda. te, vota com o Relator.

O artigo diz que eventualmente ele pode com- O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
prar um plano de renda vitalícia. Para tanto, precisa chezan) - Como vota o PMDB?
ser autorizado pelo órgão fiscalizador. No caso, teria O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Vota
de ser necessariamente um programa de entidade com o Relator, Sr. Presidente.
aberta, porque nela não haveria esse tipo de produto O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
individualizado. chezan) - Como o PFL?

Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, poderia O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO _
explicar com mais detalhes. Tecnicamente, a redação Com o Relator, Sr. Presidente.
satisfaz principalmente ao participante. Em vez de O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
uma questão entre empresa fechada e aberta, há o chezan) - Em votação.
objetivo de cumprir aquilo que todos exigimos: a pro- Os Srs. Deputados que forem pela manutenção
teção ao participante. do texto do Relator permaneçam como se acham, os

Portanto, não tenho dúvida de que esse artigo que forem contrários, ou seja, pela supressão da ma-
deve ser mantido na sua redação. téria, queiram manifestar-se. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Aprovado o parecer do Relator, e rejeitado, por-
chezan) - Muito obrigado, Sr. Relator. tanto, o Destaque nSl 2.

Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL? Em discussão o Destaque ne 3.
(Pausa.) Com a palavra para encaminhar o nobre

Como vota o Bloco PSB/PCdoB? Deputado Wellington Dias.
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO - O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Sr.

Voto com o Relator, Sr. Presidente. Presidente, o § 1SI, ora destacado, do art. 68 define:
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- Art. 68. .. .

chezan) - Como vota o PDT? § '1 g Os beneUcios só serão considera-
o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr. dos direito adquirido do participante quando

Presidente, voto com o Relator. implementadas todas as condições estabe-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- lecidas para elegibilidade consignadas no

chezan) - Como vota o PTB? regulamento do respectivo plano.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Com o Submete, portanto, um conceito jurídico de ex-
Relator, Sr. Presidente. tração constitucional àquilo que o regulamento do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- plano venha a definir, o que é incompatível com a
chezan) - Como vota o PPB? natureza do conceito.

(Não identificado) - Sr. Presidente, voto com o Devo dizer que a Emenda nSl 20 praticamente
Relator. consagrou a idéia de que a relação é contratual, Ie-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- vando em conta que a adesão é voluntária. Portanto,
chezan) - Como vota o PT? consideramos extravagante a inclusão desse § 1SI Por

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. isso, defendemos sua supressão, considerando que,
Presidente, embora entendendo a explicação do Re- enquanto o contrato estiver em vigor, funciona como
lator, mantemos. Reconhecemos que talvez devamos lei entre as partes. Nesse sentido, como disse, defen-
esclarecer-nos melhor. Como essa é uma decisão de demos a supressão do referido parágrafo.
bancada que envolve assessoria, mantemos nosso O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
destaque. chezan) - Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - O en-
chezan) - Por hora. tendimento quanto a essa questão é o problema da

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - intervenção dos benefícios. Na verdade, estamos di-
Por hora, sem nenhuma garantia. zendo que há contrato no plano, há direito àquilo, mas

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Eu efetivamente só pode gozá-lo quando chega. Tem-se
vou sonhar com a unanimidade no plenário. uma expectativa de direito. A portabilidade, que (inin-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mal teligível) e outros institutos dessa lei asseguram ao
chezan) - Como vota o PSDB? participante esses benefícios. Porém, para efeito do
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que dispõe o caput do art. 68, é necessário que se
mantenha isso.

Eu acho que essa questão está dentro daquele
conjunto que referi aos Parlamentares do seu partido,
Deputado Wellington, no sentido de que estudamos
exaustivamente essa questão do direito adquirido, de
benefício etc. Se isso não corresponde à interpreta
ção de cada um, tentarei esclarecer ao longo desse
tempo. Podemos fazer - inclusive eu tinha proposto 
uma reunião específica para esclarecer esses assun
tos. Eventualmente, se for convencido, poderei alterar
alguma coisa.

Portanto, defendo a manutenção do texto, res
peitando a manifestação contrária do PT, como even
tualmente a de outros partidos que secundaram a in
dicação. Entretanto, entendo que a interpretação é
cabível neste caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Em votação.

Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL?
(Pausa.)

Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 

Sr. Presidente, no meu entendimento o § 1Q do art. 68
é flagrantemente inconstitucional. Por isso, voto com
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PDT?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Com
o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PTB?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Presi
dente, o PTB vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PPB?

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR
- Sr. Presidente, com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PT?

(Não identificado) - Com o destaque, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Corrio vota o PSDB?

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Com o Rela
tor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PMDB?

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - O PMDB
vota com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson -Mar
chezan) - Como vota o PFL?

O SR. DEPUTADO AFFONSO CAMARGO 
Com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Em votação.

Os Srs. Deputados que forem pela manutenção
do texto do Relator permaneçam como Se acham, os
que forem contrários, ou seja, pela supressão da ma
téria, conforme o Destaque nQ 3, queiram manifes
tar-se. (Pausa.)

Rejeitado o destaque, aprovado o texto do Rela-
toro

Srs. Deputados, o Sr. Relator pede a palavra por
um minuto, e vou concedê-Ia. Antes, contudo, declaro
que está concluída a votação.

Aprovado o relatório, rejeitados os destaques.
Com a palavra o Sr. Relator, por um minuto.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.

Presidente, quero agradecer a todos pelas manifesta
ções. Acho que não fiz nada além de cumprir com mi
nha obrigação. Espero poder continuar discutindo
essa matéria.

Além de cumprimentar o Presidente e toda nos
sa equipe pelo trabalho, faço um registro especial.
Mesmo agradecendo a colaboração de inúmeras en
tidades representativas do setor e o trabalho em con
junto com o Poder Executivo, tanto na Secretaria de
Previdência Complementar como na Susep, registro
o trabalho competente e a presença, sempre solidá
ria, da Assessoria Legislativa, que mais uma vez de
monstrou à Casa a sua qualidade. A todos os asses
sores, nossos cumprimentos, sobretudo pela ajuda
que nos deram, sem a qual não levaríamos a bom ter
mo esse trabalho.

Muito obrigado a todos. (Muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Ao encerrar, gostaria, mais uma vez, de
congratular o Sr. Relator pelo trabalho exaustivo, de
mocrático e construtivo que fez, bem assim os Srs.
Deputados, que souberam contribuir para que este
trabalho chegasse até onde chegou. A contribuição
de V. Ex!! foi indispensável. ÀAssessoria, à Secretaria
desta Comissão e a todos aqueles que participaram
meus melhores agradecimentos.

Esse projeto vai realmente ser publicado. Mas
os três Presidentes e Relatores das Comissões, após
entendimento, decidem convocar V. Ex!! para reunião
conjunta a realizar-se no dia 20 ou 21, a fimde tentar
mos montar um único projeto. Achamos que essa é a
melhor forma de contribuirmos para que este trabalho
e o das demais Comissões não-Seja contraditório.

Portanto, V. Ex!! serão convocados pà.I!a exami
nar esse relatório em conjunto e para examitli:lr emen-
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das que eventualmente sejam apresentadas em ple
nário.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos da presente reunião, antes reiterando os agra
decimentos a todos os senhores.

Está encerrada a reunião.

Ata da 191 Reunião Ordinária, realizada em
10 de novembro de 1999.

Aos dez dias do mês de novembro de mil nove
centos e noventa e nove, às quinze horas e trinta e
sete minutos, no Plenário nll 7 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Freire
Júnior, Primeiro Vice-Presidente, reuniu-se, ordina
riamente, a Comissão Especial destinada a analisar o
Projeto de Lei Complementar nº 10, de 1999, do Po
der Executivo, que "Dispõe sobre o Regime de Previ
dência Complementar e dá outras providências".
Compareceram os Deputados Affonso Camargo,
Arlindo Chinaglia, Átila Lira, Eduardo Jorge, Emerson
Kapaz, Freire Júnior, Joel de Hollanda, Manoel Cas
tro, Nelson Proença, Pedro Bittencourt, Raimundo
Colombo, Ricardo Berzoini, Ricardo Maranhão, Ro
drigo Maia, Synval Guazzelli e Wellington Dias, titula
res; Adolfo Marinho, Celcita Pinheiro, Costa Ferreira,
Deusdeth Pantoja, Jonival Lucas Júnior, Luis Barbo
sa, e Osmânio Pereira, suplentes. Não comparece
ram os Deputados Alceu Collares, Basílio Villani, Caio
Riela, Eurico Miranda, Herculano Anghinetti, Hugo
Biehl, Jaime Fernandes, João Magalhães, José Cha
ves, José Priante, Lino Rossi, Luciano Bivar e Medei
ros. O Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos. Ata: Tendo em vista a distribuição antecipada de
cópias da Ata da 181 Reunião a todos os membros
presentes, foi dispensada a sua leitura, a pedido do
Deputado Eduardo Jorge. Em discussão, não houve
oradores. Em votação, foi aprovada a Ata da 181 Reu
nião. Ordem do Dia: Apreciação do Parecer do Rela
tor, Deputado Manoel Castro, sobre as emendas
apresentadas em Plenário, pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa, adequação finan
ceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
parcial das Emendas de Plenário nº" 18 e 19, com su
bemendas e pela rejeição das Emendas de Plenário
n~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

20,21 e 22. O Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Relator, que teceu comentários a respeito do seu
Parecer. O Deputado Ricardo Maranhão pediu vista
do processo, o que foi concedido pelo Senhor Pre
sidente, por dualil sessões. Usaram da palavra os
Deputados Mano~1 Castro,· Relator, e Nelson Proen
ça. Nad.a mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e sete

minutos, antes convocando a próxima para o dia de
zesseis do corrente, às quatorze horas e trinta minu
tos. E, para constar, eu, Francisco da Silva Lopes Fi
lho, Secretário, lavrei a presente Ata que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Havendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da Comissão Especial destinada a analisar o
Projeto de Lei Complementar nº 10, de 1999, do Po
der Executivo, que dispõe sobre o Regime de Previ
dência Complementar.

Foram distribuídas cópias da Ata da 18ª Reu
nião a todos os membros presentes. Indago se há ne
cessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Está dispensada a leitura da ata.

Em votação a Ata da 18ª Reunião.
Os Srs. Parlamentares que a aprovem permane-

çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Ordem do Dia.
Apreciação do parecer do Relator, Deputado

Manoel Castro, sobre as emendas apresentadas em
plenário.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, com fundamento no art. 57, inciso VI,
do Regimento Interno, peço vista do novo relatório do
eminente Sr. Relator, uma vez que foi apresentado
um número elevado de emendas, cerca de 25 emen
das. A matéria é complexa. Acredito que a maioria
dos colegas recebeu o relatório hoje pela manhã, e
não teve tempo de debruçar-se e inteirar-se sobre o
teor do relatório. Sendo assim, peço a compreensão
no sentido de pedir vista pelo prazo regimental de .
duas sessões, para que os deputados possam melhor
conhecer o relatório apresentado pelo eminente Re
lator, Deputado Manoel Castro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Deputado Ricardo Maranhão, antes de deferir o re
querimento de V. Exll, passarei a palavra ao Deputado
ManoelCastro, Relator, eem seguida a Mesa decidi
rá sobre a questão.
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Com a palavra o Sr. Relator, Deputado Manoel
Castro.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos
parlamentares presentes e às senhoras e senhores
que assistem a nossa reunião.

Deputado Ricardo Maranhão, quero, antes de
mais nada, dizer a V. Ex!! que efetivamente o relatório
deveria ter sido distribuído ontem. Razões menos
técnicas, mas a tentativa de administrar duas ques
tões suscitadas por diversos parlamentares desta Co
missão ou não, de fazer ainda alguma alteração no
projeto de lei e o exame dessas questões, já que elas
tiveram um reforço coletivo do ponto de vista parla
mentar, terminaram impedindo que o material fosse
distribuído a todos os parlamentares ontem, em uma
tentativa de solucionar a questão suscitada. Quando
se tentou distribuir, já havia passado da hora.

Então, sabíamos que tínhamos esse preceden
te. Imagino que certamente o Presidente vai atender,
deferindo favoravelmente o pleito de V. Ex!!. Amaioria
das emendas apresentadas são repetitivas em algu
mas questões que já foram debatidas aqui, respeitan
do o ponto de vista individual de cada parlamentar e o
ponto de vista partidário de grupos ou o de quem quer
que seja. São pontos que envolvem, por exemplo, a
questão da revogação ou não da Lei nº 6.435, a ques
tão da inclusão para o futuro ou não do plano assis
tencial. São questões já vistas. Imaginei que talvez
pudesse, por meio de uma exposição detalhaq~, su
perar isso. Entretanto, reconheço que a falha no ~iste

ma de distribuição reforça posições como a que V. ExfI
acabou de externar. Posso-lhe assegurar que ela já
teria sido antecipada por manifestações de outros
parlamentares. O próprio Presidente já havia ponde
rado; fez uma sugestão que acatei prontamente. Con
versou inclusive com outros parlamentares que de
fendiam essa postura no sentido de que concedêsse
mos vista. O prazo regimental de duas sessões seria
amanhã e depois de amanhã, quinta e sexta-feira, e
ele deixaria convocada uma reunião para a próxima
terça-feira, dia 16.

Na abertura do dia 16 seriam apresentadas as
questões levantadas pelos Srs. Parlamentares na lei
tura mais detalhada do relatório. Estou à disposição
para fazer uma apresentação, antes ou depois, das
razões que me levaram a adotar decisões contidas no
relatório. Faríamos a discussão e votaríamos na pró
xima terça-feira, dia 16.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex!! a gentileza de
me ouvir, já que essa era uma decisão da própria
Mesa. V. Ex!! já me havia alertado que isso poderia

acontecer. Nada tenho a opor, porque tenho de res
peitar como procedente e válida a manifestação do
Deputado Ricardo Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Mais algum Sr. Parlamentar quer se man.lTif~star?

Concedo a palavra ao Deputado. RiQárdo Mara-
nhão. '"".

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, se me permite, queria deixar muito cla
ro que no meu pedido de vista não houve sentido al
gum - quando disse que recebi o relatório hoje pela
manhã - de crítica ao eminente Relator. Todos nós,
da Comissão, testemunhamos o trabalho hercúleo, a
operosidade e o esforço. E se atraso houve foi justa
mente pela orientação democrático que S. Ex!! deu ao
seu trabalho, no sentido de procurar captar todas as
sugestões dos colegas, de forma a aperfeiçoar seu
substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Perfeito.

Mais algum Sr. Parlamentar deseja se manifes
tar? (Pausa.)

Não havendo mais parlamentar algum que de
seje fazer uso da palavra, concedo vista...

O SR. DEPUTADO NELSON PROENÇA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra V. Ex·.

O SR. DEPUTADO NELSON PROENÇA 
Acho que ainda há tempo. Perdoem-me, pois acabei
de chegar. Infelizmente, quarta-feira é dia de dezenas
de outras reuniões. Não entendi completamente o
que ficou decidido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
O que estamos discutindo, nobre Deputado, é um pe
dido de vista feito pelo Deputado Ricardo Maranhão e
regimentalmente amparado por duas sessões, que
seriam quinta e sexta-feira. Então, convocaríamos
uma próxima reunião da Comissão para o dia 16, às
14h30min, quando o Sr. Relator traria seu relatório
definitivamente concluído. Aqueles parlamentares
que ainda tiverem dúvida terão oportunidade de
discutir. Depois, votarão o relatório final do Relator,
Deputado Manoel Castro.

O SR. DEPUTADO NELSON PROENÇA - Por
tanto, o Relator nessa ocasião, além de apresentar
seu parecer sobre as emendas, dará oportunidade
para que possamos discutir o próprio parecer?

O SR. PRESIDENTE (Deputado FreiraJúnior) 
Sem dúvida.

O SR. DEPUTADO NELSON PRQENÇA 
. Entendi, Sr. Presidente. Obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - For
malmente, Deputado Nelson Proença, o relatório foi
distribuído hoje. O pedido de vista já conta o prazo re
gimental. Na próxima sessão haverá de ter sua deci
são. Porém, antes da decisão, independente das ma
nifestações feitas com a leitura do relatório, dispo
nho-me não só a expor verbalmente as razões das
decisões adotadas, como eventualmente ouvir as
ponderações feitas. Já ouvi pelo menos duas mani
festações explícitas de outros parlamentares, questi
onando meu relatório. Terei...

O SR. DEPUTADO NELSON PROENÇA - Ago-
ra?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Não.
Acho que não, porque, veja bem, posso até fazê-lo in
formalmente. Acho que não tem sentido manter a reu
nião, porque algumas questões precisam ser melhor
trabalhadas no texto. Mas vamos continuar trabalhan
do até a próxima terça-feira. Se V. Ex· tiver alguma
questão, posso atendê-lo agora ou depois. Aí depen
de da Presidência. Depois, com certeza.

O SR. DEPUTADO NELSON PROENÇA - Não,
acho que a sugestão de V. Ex· é oportuna. Se V. Exl

se dispõe a ouvir uma ponderação que tenho a fazer
com relação ao seu parecer, queria fazê-Ia hoje. Pos
so fazer em particular, informalmente, para não man
ter a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Sem dúvida. Preferiria, Deputado Nelson Proença 
até porque estamos com o plenário visivelmente es
vaziado e o Presidente, Deputado Nelson Marche
zan, não está presente - se não houver objeção algu
ma de sua parte, em particular conversar com o Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO NELSON PROENÇA - Ne
nhuma, ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Então concedo vista do processo ao Deputado Ricar
do Maranhão por duas sessões.

Convoco a próxima reunião para o dia 16, ter
ça-feira, às 14h30min, para discussão e votação do
parecer do Relator sobre as emendas apresentadas
em plenário.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos da presente reunião.

Está encerrada a reunião.
Ata' da 2()1 Reunião Ordinária, realizada em

16 de novembro de 1999.
Aos dezesseisdias do mês de novembro de mil

novecentos e noventa e nove, às quinze horas e qua-

renta e sete minutos, no Plenário nº 5 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, a
Comissão Especial destinada a analisar o Projeto de
Lei Complementar n2 10, de 1999, do Poder Executi
vo, que "Dispõe sobre o Regime de Previdência Com
plementar e dá outras providências". Compareceram
os Deputados Affonso Camargo, Alceu Collares,
Arlindo Chinaglia, Átila Lira, Basílio Villani, Caio Riela,
Eduardo Jorge, Emerson Kapaz, Freire Júnior, Hugo
Biehl, Joel de Hollanda, Manoel Castro, Medeiros,
Nelson Marchezan, Pedro Bittencourt, Ricardo Ber
zoini, Ricardo Maranhão, Rodrigo Maia, Synval Guaz
zelli e Wellington Dias, titulares; Adolfo Marinho, Cel
cita Pinheiro, Deusdeth Pantoja, Jonival Lucas Júnior,
Jutahy Júnior, Luis Barbosa, Osmânio Pereira, Paulo
Octávio, Wilson Braga e Zenaldo Coutinho, suplen
tes. Não compareceram os Deputados Eurico Miran
da, Herculano Anghinetti, Jaime Fernandes, João
Magalhães, José Chaves, José Priante, Lino Rossi,
Luciano Bivar e Raimundo Colombo. O Senhor Presi
dente declarou abertos os trabalhos. Ata: Tendo em
vista a distribuição antecipada de cópias da Ata da
191 Reunião a todos os membros presentes, foi dis
pensada a sua leitura, a pedido do Deputado Freire
Júnior. Em discussão, não houve oradores. Em vo
tação, foi aprovada a Ata da 1911 Reunião. Ordem do
Dia: Discussão e votação do parecer do Relator,
Deputado Manoel Castro, sobre as emendas apre
sentadas em plenário, pela constitucionalidade, juridi
cidade, boa técnica legislativa, adequação financeira
e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação parcial
das Emendas de Plenário nºs 16, 18 e 19, com sube
mendas e pela rejeição das Emendas de Plenário n!1!
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,20,21
e 22. OSenhor Presidente concedeu a palavra ao Re
lator para os esclarecimentos sobre o seu parecer.
Discutiram a matéria os Deputados Ricardo
Maranhão, Arlindo Chinaglia, Freire Júnior, Synval
Guazzelli, Wellington Dias e Ricardo Berzoini. O Se
nhor Presidente, de acordo com o art. 192, § 2º do
Regimento Interno, concedeu a palavra aos repre
sentantes dos partidos para orientar sua bancada so
bre a votação, tendo os Deputados Ricardo Mara
nhão, Caio Riela, Ricardo Berzoini, Basílio Villani,
Freire Júnior e Manoel Castro orientado os seus parti
dos sobre a votação do parecer do Relator, Deputado
Manoel Castro. Em votação o parecer do Relator,
Deputado Manoel Castro, pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa, adequação finan-

. ceira e orçamentária, e,no mérito, pela aprovação
parcial das Emendas de Plenário n2s 16, 18 e 19, com

.. $ubemendas e pela rejeição das Emendas de Plená-
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rio n!!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
20, 21 e 22. A matéria foi aprovada, contra os votos
dos Deputados Eduardo Jorge, Ricardo Berzoirii,
Arlindo Chinaglia, Ricardo Maranhão, Caio Riela,
Alceu Collares e Wellington Dias, ressalvados os
destaques. Participaram da votação os Senhores
Deputados Affonso Camargo, Joel de Hollanda,
Manoel Castro, Medeiros, Pedro Bittencourt, Freire
Júnior, Synval Guazzelli, Átila Lira, Basílio Villani,
Emerson Kapaz, Nelson Marchezan, Arlindo China
glia, Eduardo Jorge, Ricardo Berzoini, WeJlington
Dias, Hugo Biehl, Caio Riela, Rodrigo Maia, Alceu
Collares e Ricardo Maranhão, titulares; Celcita Pinhe
iro, Luis Barbosa, Osmânio Pereira, Jutahy Júnior e
Jonival Lucas Júnior, suplentes. O Senhor Presidente
colocou em votação os destaques, iniciando com o
Destaque n2 1, da Bancada do PT. Em votação, o re
ferido destaque, sobre a Emenda n2 13, cujo texto é:
"Dê-se ao § 29 do art. 31 do Substitutivo da Comissão
Especial a seguinte redação: Art. 31 ... § 22 As entida
des fechadas constituídas na forma do inciso 11 deste
artigo poderão cumulativamente". Em votação simbó
lica, o destaque foi aprovado. O Senhor Presidente,
atendendo ao pedido de verificação de votação do
Deputado Basílio Villani, fez a chamada nominal dos
deputados para votação nominal, sendo o Destaque
n2 1 rejeitado por 11 (onze) votos "não" e 7 (sete) vo
tos "sim". Em votação simbólica o Destaque nl! 2, da
Bancada do PT, para a Emenda n2 14, cujo texto é:
"Dê-se ao art. 32 do Substitutivo da Comissão Especial
a seguinte redação: Art. 32 As entidades fechadas
têm como objeto a administração e execução de pIa
no de benefícios de natureza previdenciária e assis
tencial". Foi rejeitado o destaque. Em votação simbó
lica o Destaque n2 3, da Bancada do PT, referente à
Emenda nl! 16 , cujo texto é: "Dê-se ao § 42 do art. 35
do Substitutivo da Comissão Especial a seguinte re
dação: Art. 35. Os membros da diretoria executiva de
verão ter, preferencialmente, formação de nível supe
rior e atender aos requisitos do parágrafo anterior". O
destaque foi aprovado com uma nova redação
proposta pelo Relator e aceita pelo Plenário. Em votação
simbólica o Destaque n2 4, da Bancada do PSBlPCdoB,
referente à Emenda nº 3, cujo texto é: "Acrescente-se
§ 22 ao art. 92 e renumere o § 2º do projeto de lei com
plementar: Art. 92 .... § 22 Os participantes do Sistema
de Previdência Complementar terão assegurado as
sento, através de eleições, segundo critérios e pro
cessos por ele definidos, sendo 1 (um) das Entidades
de Previdência Complementar Abertas e 1 (um) das
Entidades de Previdência Complementar Fechada,
com direito a voz e a voto no Conselho Monetário,

sempre que este deliberar sobre a aplicação dos re
cursos do sistema ou outros assuntos de interesse
dos participantes". O destaque acima citado foi rejei
tado. Em votação simbólica o Destaque n2 5, da Ban
cada do PMDB, referente à Emenda n2 12, cujo
texto é: "Incluir no art. 27 do Substitutivo do Relator
um novo parágrafo: Art. 27 '" § 32 A exigência do res
gate e da portabilidade não se aplica aos planos es
truturados no regime de repartição". O destaque foi
rejeitado. Usaram da palavra para agradecimentos a
todos os deputados, consultores técnicos, secretário
e demais funcionários que contribuíram para o êxito
dos trabalhos desta Comissão, os Deputados Nelson
Marchezan, Manoel Castro e Freire Júnior. O Senhor
Presidente consultou o Plenário sobre a apreciação
da presente ata. Em discussão, em votação, foi apro
vada a Ata da 20mReunião. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezoi
to horas. E, para constar, eu, Francisco da Silva Lo
pes Filho, Secretário, lavrei a presente Ata que depo
is de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Pre
sidente e irá à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Havendo número regimental, declaro aber
tos os trabalhos da presente reunião da Comissão
Especial destinada a analisar o Projeto de Lei Com
plementar nº 10/99, do Poder Executivo, que dispõe
sobre o Regime de Previdência Complementar.

Tendo em vista a distribuição antecipada de có
pias da Ata da 191 Reunião a todos os membros pre
sentes, indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, creio que podemos dispensar a leitura da ata,
uma vez que todos temos em mãos cópia da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Dispensada sua leitura, considero aprova
da a Ata da 191 Reunião, se ninguém tiver nada a
opor. (Pausa.)

Aprovada a ata.
Ordem do Dia.
Discussão e votação do parecer do Relator,

Deputado Manoel Castro, sobre as emendas apre
sentadas.

Passo a palavra ao nobre Relator, Deputado
Manoel Castro. Antes, porém, informo aos Srs.
Deputados que desejarem discutir a matéria que a lis
ta de inscrições encontra-se à disposição na Secreta
ria.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, sre e Srs. Parlamentares, demais presen
tes a esta reunião de audiência pública, foram apre-
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sentadas 22 emendas ao substitutivo do Projeto de
Lei Complementar nº 10/99, remetido pelo Poder
Executivo. Essas emendas estão descritas individual
mente no relatório, e acho que seria dispensável sua
leitura, uma vez que seus autores estão cientes delas
e que, por ocasião do voto do Relator, eu as comenta
rei uma a uma.

Se o Plenário assim desejar, proponho ler o voto
do Relator na íntegra, ou, então, fazer um comentário
geral, já que as questões são muitas vezes comuns
aos diversos projetos. Entretanto, para evitarmos
discussões durante a votação e para sermos objeti
vos, vamos à leitura na íntegra do voto do Relator.

Voto do Relator
As emendas apresentadas em plenário alcan

çam vários artigos do substitutivo aprovado por esta
Comissão Especial ao Projeto de Lei Complementar
nº 10, de 1999.

Julgamos que algumas delas realmente contri
buirão para aperfeiçoar o texto do substitutivo aprova
do por esta Comissão Especial, mas devemos reco
nhecer que outras ou distorcem os fundamentos bási
cos nos quais se baseou esta nossa proposição ou
tratam de matéria que, segundo nosso entendimento,
não devem constituir objeto de lei complementar.

Nossos comentários sobre as emendas são os
seguintes:

A Emenda nº 1 pretende acrescentar o objetivo
assistencial ao regime de previdência complementar,
enquanto o substitutivo defende que sua função pre
cípua consiste em operar planos de caráter previden
ciário. Apenas a título de flexibilização foi permitido
que as entidades já existentes à data da publicação
da lei complementar pudessem continuar a prestar
esse tipo de serviço, mas não como regra geral, como
proposto nesta emenda.

A Emenda nº 2 propõe que a lei complementar
defina que a regulação e a fiscalização do regime de
previdência complementar ficarão a cargo de mais
um órgão, enquanto o substitutivo trata a matéria de
forma mais flexível, reservando tais definições à lei re
gulamentadora de iniciativa do Presidente da Repú
blica, como assim determina o inciso VI do art. 84 da
Constituição Federal.

A Emenda nº 3 defende a representação dos par
ticipantes no Conselho Monetário Nacional, enquanto
no substitutivo não há menção a este aspecto por en
tendermos tratar-se de matéria de competência do Sis
tema Financeiro Nacional, conforme estabelece a Lei
Complementar nº 95/98, em seu art. 7º, inciso 11.

A Emenda nº 4 propõe a fixação na lei comple
mentar das regras relativas à aplicação dos recursos

garantidores das reservas, enquanto o substitutivo
determina que estas permanecerão sendo definidas
pelo Conselho Monetário Nacional, vedando apenas
o estabelecimento de aplicações mínimas. Julgamos
que a proposta contida na referida emenda "engessa
ria" a legislação e caso fosse aceita a redação sugeri
da, esta deveria ser exaustiva, isto é, teria de contem
plar todas as formas de aplicação na lei complemen
tar, pois que as demais ficariam vedadas, devido à
natureza restritiva do dispositivo.

A Emenda nº 5 defende o retorno à obrigato
riedade da contratação de resseguro, prevista na pro
posição original, enquanto o substitutivo, como resul
tado de ampla negociação no âmbito governamental
e do mercado optou por torná-Ia facultativa, mas pre
servou ao órgão regulador e fiscalizador, em defesa
da entidade ou dos participantes, bem assim do pró
prio sistema, a possibilidade de determinar a contra
tação de operações de resseguro por um fundo de
pensão específico.

A Emenda nº 6 sugere modificação no conceito
de portabilidade para determinar que o direito acumu
lado do participante inclui a contribuição do patrocina
dor, enquanto o substitutivo assume posição mais fle
xível ao permitir que o participante tenha acesso ao
valor da reserva que lhe for mais favorável.

A Emenda nº 7 pretende conferir à portabilidade
conotação mais ampla, permitindo que se concretize
entre entidades fechadas e abertas, enquanto no
substitutivo procuramos implementar este instrumen
to com cuidado a fim de evitar a oligopolização do
mercado e a elevação dos custos administrativos, tal
como ocorreu no Chile. Cumpre-nos, porém, mencio
nar que foi prevista, no § 2º do art. 33 do substitutivo, a
garantia aos assistidos de poderem contratar plano
de renda vitalícia junto à entidade aberta, nos casos
em que seu plano de benefícios na entidade fechada
seja, originariamente, na modalidade de contribuição
definida, o que vai ao encontro da proposta defendida
pela presente emenda.

A Emenda nº 8 defende a inclusão de regra de re
ajustamento dos benefícios, o que entendemos apli
car-se-ia apenas aos planos de benefícios definidos,
uma vez que nos planos de contribuição definida e simi
lares o reajuste dos benefícios depende do resultado
dos investimentos realizados com os recursos garanti
dores, controlados por meio de cota pessoal.

A Emenda nº 9 defende que a contribuição dos
assistidos deve ser exigida apenas nos casos de be
nefícios de risco, o que entendemos não possuir rela
ção com o dispositivo que modifica, já que, no substi
tutivo, trata-se neste mesmo dispositivo da revisão de
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planos de benefícios e eventual redução nas contri
buições em função da ocorrência de superávits.

A Emenda nº 10 propõe que, na hipótese de ins
tituição de contribuição adicional para cobertura de
eventuais déficits nos planos de benefícios das enti
dades fechadas, os assistidos contribuam na mesma
proporção dos participantes. A proposta não nos pa
rece razoável tendo em vista que, na maioria dos ca
sos, este acréscimo deverá ser em menor proporção,
de acordo com a sua participação para o déficit. Logo,
a aceitação da emenda poderia, no limite, prejudicar
os assistidos.

A Emenda nº 11 defende um prazo de três anos
para que sejam alterados os planos de benefícios em
função da ocorrência de déficits, o que entendemos
ser incompatível com o acompanhamento atuarial
permanente que a legislação exige, assim como po
derá resultar no aumento expressivo dos valores das
contribuições ou redução significativa dos benefícios,
bem como, no limite, na insolvência da própria entida
de.

Quanto à Emenda nº 12, de autoria do nobre
Deputado Synval Guazzelli, faço um esclarecimento.
Tínhamos apresentado relatório, e S. Ex;'! me procu
rou pessoalmente para externar uma divergência
compreensível com a citação que está no texto que
muitos terão em mãos, em que faço uma referência
ao art. 202 da Constituição. S. Ex;'! achou indevida
essa referência. Nós discutimos e compreendi a sua
posição. Reconhecendo que poderia haver interpreta
ções diferentes, mudei a justificativa, embora perma
neça o meu entendimento de que a emenda não deva
ser aceita, com todo respeito à posição e à defesa ve
emente do Deputado Synval Guazzelli. Alteramos o
texto, que foi redistribuído, que está vazado nos se
guintes termos: a Emenda nº 12 excetua os planos
estruturados no regime de repartição da exigência do
resgate e da portabilidade. Entendemos que o trata
mento específico a ser conferido aos benefícios de
risco não programável ficará a cargo do órgão regula
dor, na forma do caput do art. 27 do substitutivo do
Projeto de Lei Complementar nº 10/99.

A Emenda nº 13 contraria um dos princípios ori
entadores do substitutivo ao Projeto de Lei Comple
mentar nº 10, de 1999, que é o aumento da seguran
ça dos participantes. De fato, os dispositivos questio
nados, ou seja, a obrigatoriedade de terceirização da
gestão e de ofertar planos de contribuição definida
objetivam garantir a solvência e a Iiquidez dos planos
de benefícios criados pelos instituidores, elevando o
nível de proteção dos participantes.

A Emenda nº 14 pretende assegurar a natureza
assistencial das prestações das entidades fechadas
de previdência complementar. Neste sentido, conti
nuamos defendendo que o objetivo precípuo das enti
dades de previdência complementar é a execução de
planos de benefícios de natureza previdenciária, ten
do o substitutivo ressalvado apenas a continuidade
da prestação de serviços assistenciais à saúde para
as entidades que já a estejam prestando aos seus
participantes.

A Emenda nº 15 objetiva ampliar a participação
dos participantes e assistidos nos conselhos delibe
rativo e fiscal. É importante mencionar que a norma
que se pretende alterar é aplicável tanto a entidades
patrocinadas por entes públicos quanto a entidades
patrocinadas por empresas privadas, e nestas últi
mas é comum o patrocinador ser responsável pela to
talidade do custeio do plano. Assim sendo, foi garanti
da a representação dos participantes, mas sem a exi
gência da paridade, a qual dependerá dos estatutos
de cada entidade.

A Emenda nº 16 torna facultativo o requisito de
formação de nível superior para os membros da dire
toria-executiva, que serão responsáveis pelas aplica
ções dos recursos das entidades fechadas. Esta mo
dificação vai de encontro à tentativa de se profissio
nalizar a gestão das entidades fechadas. Cabe desta
car, ainda, que esta exigência não foi feita para os
membros dos conselhos deliberativo e fiscal, nos
quais o requisito básico para a investidura no cargo é
a legitimidade na representação.

A Emenda nº 17 prevê a indisponibilidade dos
bens do diretor-fiscal até a decretação da liquidação
extrajudicial. A indisponibilidade dos bens dos diri
gentes de entidades de previdência complementar
está prevista no art. 59 do substitutivo. No entanto,
neste mesmo artigo, é expressamente ressalvada a
indisponibilidade dos bens do diretor-fiscal, uma vez
que ele não tem poder de gestão e atua apenas como
representante do órgão fiscalizador.

A Emenda nº 18 explicita de forma mais clara a
intenção de punir com multa pecuniária o agente res
ponsável por infração às normas contidas no substitu
tivo ao Projeto de Lei Complementar nº 10, sem con
tudo desobrigar a entidade de previdência comple
mentar, que responderá solidariamente pela penali
dade aplicada, assegurado o seu direito de regresso.
Há, no entanto, necessidade de se processar altera
ções no texto da referida emenda, para deixar claro
que responderá solidariamente com o agente a enti
dade de previdência privada, e não "a pessoa jurídica
a que estiver vinculado" o agente, conforme contido
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na emenda ora em análise, pois esta redação poderia
erroneamente transferir a responsabilidade solidária
para o patrocinador. Assim sendo, julgamos que a
emenda de fato aperfeiçoa o texto do substitutivo, ra
zão pela qual a acatamos parcialmente, na forma da
Subemenda nº 1.

A Emenda nº 19 propõe a supressão da palavra
"só" do artigo que diz respeito aos direitos adquiridos
dos participantes, o que entendemos tornaria efetiva
mente mais consistente o texto do substitutivo. Por
outro lado, somos contrários ao acréscimo sugerido
ao § 1º do art. 68, pois a situação de regularidade já
está implícita no conceito de implemento das condi
ções estabelecidas pelo plano para obter o direito ao
benefício. Diante do exposto, acolhemos parcialmen
te a Emenda nº 19, na forma da Subemenda nº 2.

A Emenda nº 20 pretende que seja suprimido o
§ 1º do art. 68 que, conforme já mencionado, trata do
direito adquirido dos participantes. Somos contrários
à sua exclusão, uma vez que o dispositivo questiona
do objetiva apenas garantir ao participante que, cum
pridas todas as regras de elegibilidade ao benefício,
adquira-se o direito ao mesmo, sem a necessidade de
qualquer requisito adicional ou do requerimento do
mesmo. Trata-se, portanto, de mais uma cláusula de
garantia dos direitos dos participantes.

A Emenda nº 21 busca permitir que as entidades
fechadas de previdência complementar possam pres
tar a seus participantes e assistidos serviços assisten
ciais à saúde. O projeto de lei complementar, em sua
redação original, vedava esta prestação de serviços
pelas entidades de previdência complementar. No en
tanto, em defesa dos participantes que já vinham ten
do este serviço prestado por entidades fechadas, o
substitutivo tornou mais flexível a regra constante da
proposta original do Poder Executivo. No entanto, con
tinuamos defendendo que o objetivo precípuo das enti
dades fechadas é o de oferecer planos de natureza
previdenciária, e já existem instituições no âmbito go
vernamental e da sociedade que têm por competência
a prestação de serviços assistenciais.

A Emenda nº 22 pretende que seja derrogada a
Lei nº 6.435/77. O texto do substitutivo, por seu turno,
em obediência às regras contidas na Lei Complemen
tar nº 95/98, revoga expressamente a Lei nº 6.435/77.
Em defesa deste posicionamento, pode-se destacar,
ainda, que durante toda a fase de discussão do Proje
to de Lei Complementar nº 10, de 1999, nesta Comis
são Especial, não foi identificado qualquer dispositivo
da mencionada Lei nº 6.435/77 que não tenha sido re
editado ou regulado no Projeto ora em apreciação.

Tendo em vista que as Emendas n2!! 1 a 22 coa
dunam-se com os preceitos constitucionais, atendem
aos princípios de nosso ordenamento jurídico e às exi
gências da técnica legislativa, somos pela sua adequa
ção orçamentária e financeira e pela sua constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Quanto
ao mérito, somos, porém pela rejeição da Emendas
n~1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
20, 21 e 22 e pela aprovação parcial das Emendas
nº 18 e 19, nos termos das subemendas em anexo.

Este é o voto, Sr. Presidente.

Permita-me, adicionalmente, esclarecer ainda
ao Plenário desta Comissão - alguns inclusive devem
ter percebido isso - que no relatório, logo no primeiro
parágrafo, tínhamos citado 24 emendas, quando, na
realidade, apenas 22 são oficiais. Isso decorreu do
fato de termos nos comprometido, independentemen
te das emendas, a continuar com a discussão de al
guns temas presentes durante a aprovação, no plená
rio desta Comissão, do nosso substitutivo ao projeto
original. Um deles era a questão do superávit.

Havia a APEP - Associação dos Fundos de
Pensão de Empresa Privadas -, que foi secundada
pela Abrapp. Discutimos exaustivamente as propos
tas apresentadas, mas entendemos que não se justi
ficava alteração do texto em função da interpretação
dada à questão, que poderia dificultar o entendimento
do Poder Executivo em relação ao superávit, pelas
inúmeras implicações que isso poderia ter. Entretan
to, há o entendimento claro de que o Governo, por
meio da Secretaria de Previdência Complementar,
está aberto a examinar cada caso isoladamente e
buscar uma solução. Isso poderá ocorrer imediata
mente, antes mesmo da aprovação em plenário, des
de que seja apresentado formalmente à Secretaria de
Previdência Complementar em forma de requerimen
to, ou de qualquer outra forma cabível do ponto de vis
ta jurídico, para externar as necessidades e as conve
niências a serem analisadas e debatidas. Mas isso
não justifica alterar o projeto hoje em discussão.

Há outro ponto, apresentado após a aprovação
nesta Comissão. Fomos procurados por uma entida
de ligada à Igreja Adventista que possuía um fundo de
pensão e julgava-se prejudicada com o texto aprova
do, alegando que o mesmo criaria alguma dificuldade
nos seus estatutos. Recebemos uma alentada expo
sição sobre o assunto e o discutimos exaustivamente
com os interessados. Nosso entendimento é o de que
as alterações feitas no substitutivo já contemplavam
os pleitos formulados, era apenas uma questão de in
terpretação. Discutimos sem chegar a um acordo. As
propostas de alteração do texto criariam muito mais
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dificuldades do que ajudariam no encaminhamento
do assunto, mas já foi agendada reunião, que deve
acontecer ainda esta semana, da entidade com a
Consultoria Jurídica da Secretaria de Previdência
Complementar. E, se for o caso, deverá ser feita uma
consulta por escrito e daremos os esclarecimentos
necessários sobre a interpretação do texto legal que
está sendo aprovado. Também aí não se justifica al
teração da lei.

São esses os esclarecimentos iniciais com rela
ção às emendas oferecidas. Conforme havia alertado
anteriormente, repetiu-se, por exemplo, a questão de
caráter assistencial, houve a volta de assuntos já de
batidos e superados, como é o caso da revogação ou
não da Lei nº 6.435. Então, dentro desses aspectos,
nossa proposição é de que as Emendas n~ 18 e 19
foram as que, efetivamente, contribuíram de forma
significativa. A nossa proposição com relação às de
mais é no sentido da rejeição.

Com isso, encerro os esclarecimentos para
atender aos destaques formulados pelos Srs. Parla
mentares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, Sr. Relator.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, De

putado Ricardo Maranhão, pelo prazo de 15 minutos.
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Membros desta Comis
são, já tive a oportunidade de conversar com o eminen
te Relator, Deputado Manoel Castro, e quero inicial
mente lamentar o não-acolhimento da Emenda nº 3,
de minha autoria, que propõe a representação dos
participantes, donos exclusivos dos recursos dos fun
dos de pensão, no Conselho Monetário Nacional e no
órgão, ou órgãos, de regulação e fiscalização que se
rão criados posteriormente, uma vez que essa repre
sentação está prevista de forma imperativa no art. 10
da Constituição Federal, que diz que os trabalhadores
e empregadores têm direito a assento, voz e voto no
colegiado dos órgãos governamentais que deliberam
sobre assuntos do seu interesse - no caso, trabalhista
e previdenciário, o grifo é de minha autoria.

Esse dispositivo é reforçado pelo § 6º do art. 202
da Constituição Federal, cujo texto, diga-se de pas
sagem, foi introduzido pela Emenda Constitucional
nº 20, da reforma da Previdência. Também de forma
muito clara esse artigo estabelece a representação
dos participantes, já tratando especificamente de re
forma de Previdência, de participante, da aplicação
de recursos e da deliberação sobre essa aplicação.
De modo que considero que a introdução dessa

emenda seria uma medida de orientação democráti
ca, pois não se justifica que apenas três autoridades
dentre os participantes, que são o Ministro da Fazen
da, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
e o Presidente do Banco Central, possam deliberar
sobre um volume de recursos hoje da ordem de 100
bilhões, e as projeções mostram que poderão chegar
a 400 ou 450 bilhões a curto prazo, inclusive em fun
ção dos projetos de lei complementar que estão sen
do votados nesta Casa e que irão ampliar em muito o
sistema, universalizando-o.

Assim, pretendo apresentar destaque para vo
tação, na tentativa de incluir essa representação dos
participantes no Conselho Monetário Nacional.

Lamento que a Emenda nº 1, de autoria dos
Deputados Ricardo Berzoini, Arlindo Chinaglia e
Wellington Dias, não tenha sido acolhida, já a mesma
tem o propósito de permitir que todas as entidades de
previdência complementar, sem exceção, realizem
atividades assistenciais no campo dos empréstimos e
da assistência médica. No seu substitutivo, o Relator
limita essa possibilidade apenas àquelas entidades
que já fazem esse serviço assistencial, restringindo
daqui para frente a possibilidade de empréstimos e
também de serviços assistenciais.

Sr. Presidente e Sr. Relator, ficou muito claro
para mim - e acredito que também para os colegas da
Comissão -, nas audiências que aqui tivemos, que
esses empréstimos de natureza social, de baixo va
lor, são formalizados com taxas de juros muito abaixo
das do mercado, que, no entanto, são de duas a cinco
vezes maiores do que a premissa atuarial. Além dis
so, são operações seguras, de alta rentabilidade para
as entidades de previdência e, ao mesmo tempo, be
néficas aos participantes, que são, efetivamen!e, os
donos dos recursos.

Também ficou claro, sobretudo em uma avdiên
cia da qual participou uma diretora da Sabesp e Previ,
que os planos de assistência à saúde mantidos por
essas entidades para cerca de 2 milhões e 500 mil
brasileiros têm um custo muito inferior aos planos
convencionais existentes no mercado. Então, como
estamos em uma economia de mercado e fala-se mu
ito em competição e concorrência, a permissão para
que todas as entidades, sem restrição, as atuais e as
futuras, possam prestar esses serviços assistenciais
implicaria certamente uma concorrência, o que leva
ria à queda dos juros - hoje um dos sérios problemas
da nossa economia, pois são juros indisciplinados,
extorsivos e de agiotagem - e à competição com em
presas que administram planos de saúde, gerando
planos de boa qualidade com valores menores.
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Desejo comentar também a Emenda nº 8. Os ções, deveria ser feito para aqueles déficits efetiva-
Deputados Ricardo Berzoini, Arlindo Chinaglia e mente estruturais e não para déficits episódicos, de-
Wellington Dias propõem a inclusão, no § 18, que tra- correntes de turbulências no mercado, sobretudo no
ta dos planos de benefícios das entidades fechadas, mercado acionário.
de uma regra de reajustamento anual para os benefí- Finalmente, Sr. Presidente, acho que não há ne-
cios, a fim de preservar o seu valor real. cessidade de defender a minha emenda, a segunda

Penso que essa emenda tem um alcance muito que apresentei, com relação ao problema da revoga-
importante. Eu sou aposentado de um fundo de pen- ção, porque estou realmente convencido, pela argu-
são da Petrobras, a Fundação Petrobras de Segurida- mentação do Relator, de que não há perspectiva de bu-
de Social. Está havendo no meu fundo, especifica- racos negros, ou vazios jurídicos, em função da revoga-
mente na Petros, uma prática, já há três anos, de con- ção plena da legislação atual, embora não seja típico de
cessão de abonos para trabalhadores ativos, sem nossa história jurídica esse tipo de procedimento.
que haja qualquer alteração no chamado salário de Ainda com relação à Emenda nº 14, os Deputados
participação. Como o plano é de benefício definido, Ricardo Berzoini, Arlindo Chinaglia e Wellington Dias
que assegura uma renda total, ao aposentado, de defendem a manutenção dos planos assistenciais,
90% do salário de participação, e o salário de partici- não apenas para as atuais, mas para todas as entida-
pação não se move, não é alterado, não é reajustado, des fechadas, em face dos mesmos comentários que
na medida em que os abonos concedidos ao pessoal fiz quando da defesa da Emenda nº 1.Vimos que, tan-
da ativa não são incorporados ao salário, na realida- to no caso dos empréstimos como no caso dos planos
de, está havendo uma redução em termos reais do de saúde, o que se pratica hoje são valores muito infe-
salário de participação, e esses 48 mil participantes riores, que beneficiariam o participante, gerando uma
da Petros estão sendo ludibriados, uma vez que com- competição, de forma a disciplinar os juros do sistema
praram um plano em que o seu benefício seria reajus- financeiro e também a estabelecer uma competição
tado sistematicamente e atualizado. Aliás, manda a com as empresas que administram plano de saúde.
Constituição e a Emenda nº 20, promulgada e incor- Portanto, essa restrição, no sentido de que as entida-
parada ao texto constitucional, que os benefícios de- des novas não possam promover planos assistencia-
vem ser periodicamente reajustados a fim de mante- is, na realidade significa uma reserva de mercado
rem o seu valor real. Então, é inconstitucional essa para as empresas do sistema financeiro, para os ban-
prática de não reajustar os benefícios, porque eles cos, para as seguradoras e também para os planos
estão perdendo o valor real. de saúde _ reserva de mercado que este Congresso,

Quanto à Emenda nº 11, ainda dos Deputados em reiteradas ocasiões, tem combatido, no sentido de
Ricardo Berzoini, Arlindo Chinaglia e Wellington Dias, que se abra a economia e se estabeleça a competi-
entendo que tem o mérito de estabelecer que a redu- ção. Penso que esse dispositivo só beneficia bancos,
ção dos benefícios resultante de equacionamento de seguradoras e planos de saúde, em detrimento dos
déficit somente ocorrerá após tomadas as medidas ne- participantes e da sociedade como um todo.
cessárias e decorridos pelo menos três anos. Essa De forma, Sr. Presidente e Sr. Relator, que vou
emenda tem um sentido positivo, na medida em que o apresentar um destaque para votação em separado
substitutivo do Relator estabelece a necessidade de se no sentido de assegurar aos hoje 6,S milhões de par-
recompor os déficits apresentados de forma imediata. ticipantes, entre ativos, assistidos, e beneficiários _

Cabe lembrar que esses déficits, em muitas que poderão ser 20, 30, 40, SO milhões -, assento no
ocasiões, podem ser passageiros, conjunturais e epi- Conselho Monetário Nacional e assento no órgão ou
sódicos. Por exemplo, normalmente um fundo tem nos órgãos de fiscalização e regulação que venham a
uma parcela expressiva dos seus recursos aplicados ser criados, porque considero profundamente antide-
na Bolsa de Valores, e uma crise asiática, fazendo mocrático que esses órgãos deliberem sobre assun-
com que os índices da Bolsa de Valores caiam tos de natureza previdenciária ou sobre os recursos
abruptamente, pode gerar um déficit no fina.1 d~ ~no, desse sistema, que pertencem a esses milhões de ci-
reduzindo benefícios ou aumentando contnbUlçoes, dadãos brasileiros, sem que eles possam participar
quando a Bolsa, dois, três, quatro, cinco meses depo- dessas deliberações, dessas discussões.
is volta à posição normal. Assim, impôs-se um sacrifí- Muito obrigado, Sr. Presidente.
cio aos participantes desnecessariamente.

Achamos que esse equacionamento de déficit, O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
cam redução de benefícios e aumento de contribui- chezan) - Obrigado a V. Exª, nobre Deputado.
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Com a palavra o nobre Deputado Arlindo China
glia, pelo tempo máximo de 15 minutos. V. Ex!! não é
obrigado a utilizar todo o tempo, mas estou aqui para
assegurar seu direito, se quiser usá-lo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, sinto-me aliviado quando V. Ex!! diz que
não é obrigatório.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Para uma questão de ordem, tem V. Ex!! a
palavra.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Apenas
para um esclarecimento: regimentalmente, cada par
lamentar tem direito a 15 minutos, mas pode, ou não,
nesses 15 minutos, solicitar uma réplica, uma tréplica,
ou algum esclarecimento ao orador?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - O Relator terá a palavra, ao final, para fazer
réplica a todos os Srs. Parlamentares, se o desejar,
evidentemente.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - E ao fi
nal da exposição do Relator, havendo a necessidade
de uma tréplica...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Ao fim da exposição, nós passaremos a vo
tar, dando a palavra para encaminhar a votação, por
cinco minutos.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Está es
clarecido. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vamos reduzindo o tempo até cansar os
deputados.

Com a palavra V. Exª, nobre Deputado Arlindo
Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, demais pares desta Co
missão, apresentamos, com os Deputados Ricardo
Berzoini e Wellington Dias, treze emendas de Plená
rio e, ainda assim, percebemos que deveríamos ter
apresentado pelo menos mais uma. De qualquer for
ma, das treze que apresentamos, uma foi acatada
parcialmente e, como nós temos direito a apenas três
destaques, segundo as regras vigentes, queremos
nos concentrar exatamente nos três destaques que
apresentamos para que o Sr. Relator, quem sabe,
possa se sensibilizar.

Na Emenda de nº 13 propusemos a substituição
da expressão "deverão", contida no § 2º do art. 31 do
substitutivo, pela expressão "poderão", a fim de que
seja facultado aos instituidores, e não seja uma obri-

gação, a terceirização das gestões, dos recursos e
das reservas técnicas, provisões e fundos.

Nós entendemos que o Sr. Relator, quando
mantém a obrigatoriedade da terceirização, o faz
acreditando e defendendo que a profissionalização
seja o caminho mais seguro para manter o bom funci
onamento dessas entidades. Não há como discordar
que um técnico qualificado, um profissional bem infor
mado com certeza cumprirá esse objetivo. Mas deter
minadas instituições, que a partir da inovação dos ins
tituidores deverão constituir fundos de pensão, pode
rão ter algumas características que, sem olvidar essa
necessidade de uma boa gestão por parte de quem
tem conhecimento técnico... Primeiro, no caso de um
sindicato, por exemplo, quando propusemos a mu
dança para "poderão", é porque acreditamos que um
dirigente sindical poderá ter a qualificação que o Sr.
Relator quer preservar. E, mais do que isso, do ponto
de vista da fiscalização, aquele que é eleito para uma
função diretiva em um sindicato ou em uma associa
ção poderá exercê-Ia com mais afinco, até com maior
responsabilidade, dada a cobrança a que ele usual
mente é submetido. Portanto, ele pode compor junto
com técnicos e exercer uma função técnica aliada a
uma função de fiscalização que, evidentemente,
aquele profissional também deverá fazer. Neste caso,
o que está acrescido é a representação, a autoridade,
a obrigatoriedade de prestação de contas.

Se o técnico, se somente a qualificação desse
garantias, não teríamos, em várias áreas de ativi
dade, os desvios que temos. Alguns até ganham no
toriedade, como no caso do Presidente do Banco
Central, que não declara Imposto de Renda e tem di
nheiro no exterior, segundo a imprensa divulgou. Po
demos duvidar se isso é verdade ou não, mas não du
vidaríamos jamais de que seria um técnico preparado
para exercer determinadas funções. Segundo essa
comparação, isso não é, por si só, suficiente para ga
rantir, via terceirização, uma boa gestão dos recursos.
Estamos entendendo a terceirização dessa forma.

A nossa Emenda nº 16 guarda relação com a
Emenda nº 13, porque aqui se está exigindo uma for
mação de nível superior para os membros da diretoria
executiva das entidades fechadas. Primeiro, ter curso
superior no Brasil às vezes serve para ter um lugar di
ferenciado na cadeia, mas lamentavelmente não dá
garantia de uma boa formação técnica, dadas ar; inú
meras possibilidades de se ter um curso de nível su
perior, mas não necessariamente se extrair conheci
mento disso. É claro que estou argumentando na ou
tra ponta. Tenho absoluta confiança no Relator e a
sua intenção evidentemente é a de que, tendo nível
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superior, é mais uma tentativa de se ter qualificação
para uma boa gestão. Mas quando argumentamos de
maneira, digamos, fora do usual, na ponta da curva
de Gauss, ou seja, que haverá gente com curso supe
rior mas que não sabe nada, é porque esta redação,
tal qual o Sr. Relator a apresentou, poderá impedir
que pessoas altamente qualificadas mesmo não ten
do curso superior, tenham a possibilidade de compor
a diretoria executiva.

Se o Sr. Relator argumentar que nenhuma das
hipóteses dá essa garantia, eu concordaria, mas es
tamos aqui ponderando exatamente porque, valori
zando aquilo que traz de novo, que são novos institui
dores, e valorizando aquilo que genericamente pode
mos chamar de controle social, acreditamos que vale
ria a pena estabelecer um percentual, por exemplo,
no máximo de um quinto, uma flexibilização, palavra
tão em moda, às vezes mal utilizada. Neste caso, es
tamos defendendo uma certa flexibilidade porque, de
repente, podemos escolher alguém em assembléia
por sua capacidade, seriedade, autoridade e compro
misso, e ele poderá não ter o curso superior. Isso po
deria dar outro tipo de intervenção. Quem sabe for
çando um pouco a natureza, seria imaginar que para
exercer a função de deputado se devesse ter curso
superior. Pode-se ter o curso superior e isso não re
solver. Assim também como não o ter não é garantia
de que se vai ser um bom deputado. Mas isso é só
para que tenhamos, quem sabe, pelo menos, uma
possibilidade de se ter essa representação.

Com referência à Emenda nº 14, dos mesmos
autores, estamos defendendo aqui a manutenção de
planos assistenciais. O proposta do Sr. Relator, como
ele próprio disse, com a flexibilização possível, foi a
de quem já tem permaneça com ela, mas que, para o
futuro, não seria mais possível.

Quero retomar, inclusive, alguns aspectos assi
nalados pelo Deputado Ricardo Maranhão. Se isso
não coloca em desequilíbrio o fundo, se é feito com
base em cálculos atuariais, se os participantes sabem
que vão ter que pagar, quem sabe?, até um pouco
mais para poder ter esse benefício e com todas as ca
utelas, podemos ter aí uma atividade assistencial sem
comprometer a principal, que é, no caso, o da previ
dência complementar. Entendemos que estaríamos
barateando, inclusive, esse tipo de atividade, porque
as medicinas de grupo, as seguradoras, segundo da
dos fornecidos por elas próprias, constituem-se na se
gunda atividade mais lucrativa do País, só perdendo
para a atividade financeira, a de bancos, e vivem disso.
Então, no mínimo, cremos que baratearia para os
usuários esse tipo de atividade sendo mantida no fun-

do de pensão. Com as cautelas que o Sr. Relator, in
clusive, argumenta nas suas respostas de maneira
bastante objetiva, de que quer preservar o essencial,
mas achamos que seria possível combinar.

Então, Sr. Relator, para que o Sr. Presidente, no
momento ausente, não fique tão cansado com os de
putados, vamos nos restringir a essas três emendas,
até porque o Deputado Ricardo Maranhão, em certa
medida, argumentou também sobre as emendas que
apresentamos em plenário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) -
Deputado Synval Guazzelli, V. Ex!! está inscrito?

O Deputado Wellington Dias não está presente.
Eu estaria inscrito.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Já
se encerraram as inscrições?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Não.

. O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Então, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Não quero cansar os deputados, como disse o
Deputado Arlindo Chinaglia, mas V. Ex!! tem a palavra.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Não vou falar muito.

Em primeiro lugar, quero defender a Emenda nº
12, de minha autoria. Conversamos com o Sr. Relator,
considerando que do seu relatório constava a sua pre
ocupação com a emenda em face do art. 202 da Cons
tituição Federal. Discutimos e chegamos à conclusão
de que, realmente, não havia uma expressa agressão
por parte da nossa emenda nem desrespeito ao texto
constitucional, que falava exatamente que tinha uma
preocupação com a constituição das reservas. Discor
dava apenas no mérito, porquanto entendia, como en
tendo, que as reservas, no que diz respeito ao regime
de repartição, só poderão ser efetivadas e exigidas a
partir do benefício no caso de morte ou invalidez.
Antes, não há que se tratar de formação de reservas
em regime de repartição, senão que há de se tratar de
reservas desde o início, no regime de capitalização,
que não é o caso. Afinal, houve um entendimento, por
parte do Sr. Relator, de que realmente não deveria per
sistir, no seu parecer, preocupação relativamente a
qualquer afronta ao texto constitucional, e S. Ex!! prefe
riu, então, revisando seu parecer anterior, entender
que o assunto deva ser remetido à regulação. Que
quando se tratar de regulação da matéria, cuide-se,
então, de examinar a preocupação que expusemos por
meio da Emenda nº 12, de nossa autoria.
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Ainda persiste uma preocupação de nossa par
te, embora a postura do Sr. Relator, respeitável e de
monstrando alto sentido de abertura para o debate,
porquanto na dúvida sobre determinado dispositivo,
sobre determinado diploma, não haverá de persistir,
entendemos nós, um princípio meramente regulador,
ou regulamentador, em face do dispositivo da lei.
Acho que aí haveria de imperar o dispositivo da lei e
não qualquer dispositivo meramente regulador.

Esta é apenas a preocupação que ainda mante
nho com a Emenda de minha autoria, de nº 12. Relati
vamente às demais emendas até agora examinadas
pelos nobres Deputados que sustentaram suas defe
sas, o que me preocupa, relativamente ao problema
de medidas assistenciais, por parte desta ou daquela
entidade, é que, segundo o substitutivo, apenas se
ressalva o direito de exercer essas atividades assis
tenciais as entidades de previdência privada que já fa
ziam esse tipo de ação, mas vedando, cortando as
possibilidades para empresas novas, para entidades
novas que venham a surgir. O que me preocupa aí é o
tratamento diferenciado também. Além das razões
aqui expostas pelo nobres Deputados Ricardo Mara
nhão e Arlindo Chinaglia, preocupa-me ainda o trata
mento diverso a duas entidades que vão cuidar do
mesmo assunto, de certa forma assim comprometen
do aquele princípio maior da isonomia, que orienta
toda a nossa vida institucional no País.

Eram as considerações que queria fazer a pro
pósito das emendas com quais me preocupei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Exª, nobre Deput3do.

Com a palavra o nobre Deputado Freire Júnior.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre

sidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, senhoras e
senhores, vou tecer rápidos comentários a respeito
não só de algumas das emendas apresentadas, mas
notadamente do voto do Sr. Relator em cada uma
dessas emendas.

Iniciaria, Sr. Presidente, pela Emenda nº 3, de
autoria do Deputado Ricardo Maranhão. Entendo que
o Sr. Relator, ao rejeitar a emenda, age de forma tal
que mantém o dispositivo constitucional, de competên
cia exclusiva do Poder Executivo, conforme estabeleci
do no art. 84. Diferentemente do que pensa S. Exª, o
Deputado Ricardo Maranhão, entendo que a emenda
não atende ao art. 10 da Constituição Federal.

Com relação ao art. 202, § 6º, citado na justifica
tiva da referida emenda, também não se trata da par
ticipação dos trabalhadores e empregados nos cole
giados, o que pretende assegurar a participação de
trabalhadores e empregados e não de representantes

das entidades operadoras de previdência comple
mentar. São duas visões, dois enfoques distintos.

Com relação à Emenda nº 4, se não fosse des
cabida, seria absurdo aceitar, de uma forma tal que
engessasse a expressão usada pelo Sr. Relator, ex
tremamente feliz. Além do que, na minha forma de
analisar, não é matéria de lei complementar.

Com relação à Emenda nº 5, fica a preocupação
de que da forma como foi apresentada e redigida a
emenda, além do aumento de custos que poderia ge
rar, ou fatalmente geraria, inclui também as entidades
de previdência aberta, com fins e sem fins.

Quanto à Emenda nº 8, ainda fico na dúvida
com relação ao questionamento levantado pelo
Deputado Ricardo Maranhão. Confesso que não ficou
claro para mim a preocupação de S. Exª Por isso mes
mo entendo que a justificativa do Sr. Relator está mais
clara e mais condizente com os objetivos estabeleci
dos no próprio projeto.

A Emenda nº 9, que defende a contribuição dos
assistidos - deve ser entendida apenas no caso de
benefício de risco -, é imprópria no que diz respeito à
contribuição de instituidores. E aí, meus caros amigos
Wellington Dias e Arlindo Chinaglia, entendo que ins
tituidores efetivamente não devem, se não podem,
efetuar contribuição. E acho até que o substitutivo do
Deputado Manoel Castro corrigiu algumas falhas do
projeto original vindo do Executivo.

Quanto à Emenda nº 12, apresentada pelo
Deputado Synval Guazzelli, meu caro Deputado Re
lator Manoel Castro, V. Exª já está convencido, mas fi
quei eu na dúvida com relação à época, ou quando,
pelo menos conceitualmente, se gera, então, a reser
va técnica. Na explicação de V. Exª, pelo que entende
o Deputado Synval Guazzelli, a reserva técnica só es
taria sendo gerada na medida em que fosse originado
o pagamento do benefício. Fica a questão muito mais
conceitual do que outra visão, outro aspecto propria
mente dito.

Com relação à Emenda nº 13, que entendo ser,
de todas essas, juntamente com a Emenda nº 16, a
mais importante, a redação do substitutivo, na minha
forma de analisar, Deputado Arlindo Chinaglia, já é
branda o suficiente. Estou lhe afirmando isso depois
de ter conversado em muitas e muitas rodadas com
diretores, fiscais, com o pessoal do Ministério da Fa
zenda, da Susep, notadamente com o Dr. Peregrino,
que não sei se ainda se faz presente, mas esteve aqui
e sempre esteve em todas as reuniões desta Comis
são, com relação à fiscalização e do risco que a figura
nova do instituidor traz para o sistema como um todo.
E aí fica a visão - quero crer que diferente da de V. Exª
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- do sistema de preservar e fortalecer o sistema como e também o § 1º do art. 43, já prevêem, creio que com
um todo. E a figura dos instituidores, na forma como o rigor suficiente, as penalidades a serem impostas
foi colocada e vinda do Executivo, era completamente aos administradores.
descabida, absurda. Buscou-se dar, com alguma for- São essas, Sr. Presidente, nossas observações
matação, ou restringir, ou pelo menos enquadrar, e considerações.
essa nova figura dentro de parâmetros, como bem O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO _
disse V. Exª, que pudessem transmitir a transparên- Sr. Deputado Freire Júnior, permite-me V. ExIl um
cia, a competência, a profissionalização dos institui- aparte?
dores dos planos de previdência fechada. O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Perfeita-

Além disso, eu não gosto muito da expressão mente, Deputado Ricardo Maranhão, se o Presidente
"poderão". A história legislativa desta Casa e deste permitir.
País nos diz que quando "poderão" consta em lei, via O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO _
de regra, lá na frente vira letra morta ou deixa de ser Nobre Deputado, V. Exll citou meu nome e parece que
aplicada, porque permite uma interpretação diferente subsistiu uma dúvida quanto às observações que fiz
daquela da intenção do legislador. Prefiro e fico com aqui sobre a Emenda nº 8. Os Deputados Ricardo
um termo mais forte, mais incisivo, que é "deverão", Berzoini, Arlindo Chinaglia e Wellington Dias pro-
até porque V. ExIl foi muito feliz em citar a comparação põem que seja incluído um parágrafo no art. 18, que
do Presidente do Banco Central. Veja: se com o Presi- trata dos planos de benefício das entidades fechadas,
dente do Banco Central acontece isso, que dirá com de modo a que seja prevista uma regra de reajusta-
uma instituição de previdência privada, cujo institui- mento anual para os benefícios, a fim de preservar o
dor seja uma entidade ou associação que não tenha a seu valor real.
condição - como teve a viúva, a União -, de ressarcir Defendi essa emenda porque a Constituição
o Erário ou os que foram prejudicados. Federal, em um texto recentíssimo, incorporando a

Fico com a expressão "deverão", porque efetiva- Emenda Constitucional nº 20, no seu art. 201, § 42, é
mente entendo que, além de transmitir e trazer uma muito clara quando diz que é assegurado o reajusta-
maior segurança e uma maior transparência, traz, mento dos benefícios para preservar-lhe, em caráter
como disse V. Exª - e quero crer que essa é a inten- permanente, o valor real, conforme critérios definidos
ção do Sr. Relator e de todos nós -, uma melhor pro- em lei. Se estamos tratando de projeto de lei comple-
fissionalização na gestão dos fundos de previdência mentar que trata de benefícios previdenciários, esta-
fechada. mos fazendo uma lei complementar, e a Constituição

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, enten- estabelece de forma imperativa, clara, transparente
do que a Emenda nº 16 tenta suprimir a exigência da que é assegurado o reajustamento dos benefícios
formação de nível superior. Pelas mesmas razões, e para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
com o mesmo objetivo e com a mesma intenção, em- real, conforme critérios definidos em lei, acho que é
bora a argumentação de S. Ex! o Deputado Arlindo uma excelente ocasião para que essa lei, acolhendo
Chinaglia tenha me deixado sensibilizado, talvez de- as emendas dos Deputados Ricardo Berzoini,
vêssemos estabelecer aí um percentual de cargos ou Wellington Dias e Arlindo Chinaglia, incorpore a su-
de funções que pudessem ser cumpridas ou feitas por gestão, no sentido de que esses benefícios sejam
algumas pessoas que tenham outras qualificações, corrigidos de forma permanente.
como notório saber ou alguma coisa nesse sentido, Com relação ao art. 10 da Constituição Federal,
tal qual na Constituição se exige para desembargado- parece-me também que ele tem clareza de redação
res. Pode ser, desde que S. Exll o Relator também se quando defende a participação dos participantes ati-
sensibilize com os argumentos de S. Exll vos, aposentados ou assistidos nos órgãos públicos

Por último, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, que- que deliberem sobre questões do seu interesse.
ro apenas registrar que incluir o inciso IX no art. 49, O art. 10 dispõe:
como pretende a Emenda nQ 17, é indevido. Além do
mais, já estão previstas no art. 59 do substitutivo as É assegurada a participação dos tra-
penalidades. Se para o diretor fiscal fore'!1 ap!icadas balhadores e empregadores - vale dizer,
essas penalidades, não encontraremos mnguem que dos participantes e patrocinadores - nos co-
queira assumir a função de diretor fiscal, em hipóte~e legiados dos órgãos públicos em que seus
nenhuma, em qualquer entidade, desde que seja interesses profissionais ou previdenciários
para tornar seus bens indisponíveis. O próprio art. 59, sejam objeto de discussão e deliberação.



59824 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Não bastasse esse artigo, a Constituição volta,
no art. 202, § 62 , a estabelecer que lei complementar
regulamentaria a matéria - e estamos fazendo uma
lei complementar. A lei complementar a que se refere
o § 4º está se referindo ao PLP nº 8. Então, talvez fos
se o caso de incluir o dispositivo no PLP n2 8 e não no
de n2 10. Mas acho que, se inclufssemos o dispositivo
nesse PLP nº 10, seria a consagração do relatório do
Deputado Manoel Castro, uma vez que estarfamos in
troduzindo uma medida de caráter profundamente
democrático, ou seja, os donos dos recursos, os
maiores interessados na aplicação desses recursos,
teriam a possibilidade de deliberar, votar e participar
das discussões.

O § 6º diz que lei complementar a que se refere
o § 42 deste artigo estabelecerá os requisitos para a
designação dos membros das diretorias das entida
des fechadas de previdência privada, disciplinará a
inserção dos participantes nos colegiados e nas ins
tâncias de decisão, e que seus interesses sejam obje
to de discussão e deliberação. E temos três colegia
dos, ou dois colegiados.

Se tivermos um órgão único de regulação e fis
c~i1ização, somado ao Conselho Monetário Nacional,
serão dois colegiados. Se tivermos um órgão de regu
lação, um de fiscalização e o Conselho Monetário Na
cional, teremos três colegiados. E a Constituição de
termina, não só no art. 10, mas também no § 6º do art.
202, que esses participantes devem ter assento e voz
em todos os colegiados que deliberem.

Quero lembrar, Deputado Freire Júnior, que
nesse sistema - repito: hoje são 100 bilhões de reais;
amanhã serão 500 bilhões de reais -, o Conselho Mo
netário Nacional é o órgão que define quais são as
modalidades de aplicação desses recursos e também
os percentuais de recursos que podem ser aplicados
em cada modalidade.

Agradeço a V. Ex!! a benevolência e a compreen-
são.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Os dois discursos já completaram o tempo,
nobre Deputado.

Tem a palavra ao nobre Deputado Freire Júnior,
para concluir.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Só para
concluir, Sr. Presidente, quero deixar clara a minha in
terpretação, diferente daquela que o Deputado Ricar
do Maranhão dá, em relação ao que estabelece o art.
202, § 62, citado na justificativa.

Aquele dispositivo constitucional trata da partici
pação de trabalhadores e empregadores nos colegia
dos, e assegura isso. Não se fala em participantes. É

uma visão diferente. Não se fala em representantes
de entidades e operadoras de previdência comple
mentar.

Com estas observações, Sr. Presidente, dou por
encerradas as minhas observações, agradecendo a
V. Exll a compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Obrigado a V. Ex!!.

Conceclo a palavra ao nobre Deputado Wellington
Dias, por quinze minutos.

Peço a V. Exll, Deputado Freire Júnior, que assu
ma a Presidência por um minuto, porque tenho de vo
tar na Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Tem a palavra o Deputado Wellington Dias.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Gos
taria apenas de insistir quanto à Emenda nº 16. Acho
que o Deputado Arlindo Chinaglia e outros já ponde~ .
raram em relação às Emendas nºs 13 e 14.

Com relação à Emenda nl! 16, Deputados Freire
Júnior e Manoel Castro, vejam que fizemos questão
de trabalhar uma diferenciação entre os membros da
Executiva, em relação àqueles que fazem parte dos
conselhos. No conselho vale o princfpio da legitimida
de, da representação. Na Executiva, a idéia é que se
tenha uma regra básica, pela complexidade que é o
sistema.

Por essa razão, defendemos a idéia de que pos
samos ter, nas exigências, a formação de nfvel supe
rior, exatamente pela clareza da complexidade que
vamos vivenciar no sistema de previdência, especial
mente pela necessidade de conhecimento técnico de
nfvel superior. Queremos insistir na busca do entendi
mento em relação a isso. Devo dizer que, necessaria
mente, importante é que essa exigência fosse aplica
da a todos os membros. V. Exll apresenta a possibili
dade de que tenhamos alguns membros etc. Mas
como se trata de um colegiado que se pretende não
seja tão grande, a idéia é que seja exigido de todos
aqueles que componham a Executiva.

Queria utilizar o meu tempo apenas para reafir
mar este argumento e dizer que considero importan
tes as argumentações feitas por quem me antecedeu,
em relação a outros destaques que apresentamos
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freire Júnior) 
Não havendo mais parlamentar algum inscrito, passo
a palavra ao Sr. Relator, para suas considerações.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, senhoras e senhores
presentes, ouvi com muita atenção e respeito todos
os parlamentares que se pronunciaram sobre o rela-
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tório e o voto em relação às emendas. Entretanto, existência delas era relativamente pequeno. Não sei
devo dizer de antemão que nenhuma argumentação exatamente qual, e não quero pecar por erros de de-
conseguiu abalar as minhas convicções em relação talhes, mas me lembro de que uma das principais ti-
aos temas apresentados. nha menos de dez anos de existência - o grupo etário

Compreendo perfeitamente a iniciativa do formado, inclusive, não era de saúde. As necessida-
Deputado Ricardo Maranhão e a aplaudo. S. Ex!! de- des diferem ao longo do tempo, enquanto se tem o
fende, de forma determinada - e está convencido dis- envelhecimento da massa assistida. Evidentemente,
so -, a representação no âmbito do Conselho Mone- quando ampliamos os horizontes, vamos aumentan-
tário Nacional. Entretanto, nesse particular, eu dis- do as nossas idades, e também vão aumentando as
cordo. Meu entendimento é outro, respeitando o de necessidades equivalentes na área de assistência à
S. Ex!!. O que se está dizendo é que a Previdência So- saúde.
cial tenha representação nos órgãos específicos. O Para mim, está muito claro que uma coisa é a
Conselho Monetário Nacional tem competência em assistência à área de saúde; a outra, a questão de
algumas questões que a própria lei já estabelece, previdência. Eventualmente - no passado isso ocor-
quando fala em aplicações máximas e mínimas. MaiS reu -, cada vez mais, ambas as atividades vão se tor-
do que isso, o Conselho Monetário Nacional já deter- nando mais complexas. Os problemás existentes em
mina alguns aspectos. Temos a Emenda nº 4, que fala umaái'ea ou em outra, e as conseqüências para cada
de uma política de aplicações que considero válida. cidadão são enormes.
Nós, enquanto Congresso Nacional, temos a preocu- É muito desagradável, mas cheguei até a exem-
pação até de rever, discutir e regulamentar isso para o plificar, com um caso que ocorreu comigo. Durante
futuro. A dúvida que tenho, e a expliquei ao Deputado muito tempo os médicos discordaram, e terminei
Ricardo Maranhão, mesmo compreendendo S. Ex!! :- tendo de fazer determinado tipo de exame que as pes-
evidentemente, no caso dele, compreendo, mas dis- soas achavam que era um luxo e não devia ser feito.
cordo -, é que nós não temos competência para alte- Isso 'me levou a uma cirurgia. Fiquei dez dias interna-
rar a composição do Conselho Monetário Naciqnal, do no Hospital Sarah Kubitschek, porque não fiz, a
ainda que S. Exll dê a interpretação tanto ao art. 10 tempo e à hora, uma ressonância magnética.
quanto ao art. 202 de que isso teria justificativa no pla- A tecnologia na área de saúde e a complexidade
no constitucional. Realmente, é difícil. Compreendo e dessa área cresceram de tal jeito que vai ser muito di-
respeito a posição de S. Ex!!, mas não consigo aca~ fícil ter um órgão capaz de assistir às duas igualmen-
tá-Ia. Então, optei pela posição contrária, entendendo te. Evidentemente, concordo em que há abusos, mas
que S. EXª iria defender, destacar, nós .iríamos votar, e há entidades, sejam elas quais forem, inclusive algu-
o Plenário, soberanamente, decidiria. mas instituições extremamente bem sucedidas - citei

O segundo aspecto citado por vários parlamen- o própriô-caso do Banco do Brasil -, que têm maior
tares - e vou me referir a isso apenas uma vez -, é a fundo de pensão fechado e também uma assistência
questão de natureza assistencial. Aí, há dois aspectos médica, porque, em determinado momento, aquilo foi
principais. O primeiro é que a grande questão se situ- considerado melhor. Isso ocorre em inúmeras outras
ava na área de saúde. A minha posição original, que instituições. Então, a separação foi feita nessa dire-
era pública, notória e conhecida por todos; era cámi- ção. Seria difícil. Inclusive, dentro da própria argu-
nhar na direção do projeto do Executivo. Durante os mentação apresentada pelos Srs. Parlamentares, o
debates e as apresentações, os dados que foram for- que veríamos, em muitos momentos, é que ficaria
necidos, em especial pelo Ministério da Saúde, torna- sempre a pergunta: vamos ser capazes de dar assis-
ram-me um defensor da idéia de que deveríamos dar tência às duas, mas em uma situação de emergência,
tratamento diferenciado ao futuro e ao presente. Ao a qual se dá prioridade? Àárea de saúde ou à área de
presente, para contemplar aquelas entidades que já previdência? Vimos, inclusive, a discussão sobre os
existiam e tinham um número de assistidos e bene- recursos da seguridade social. Quanta movimenta-
ficiados muito grande. A alteração disso agora teria ção política para separar isso. Vimos o que aconteceu
várias implicações, embora - todos assistiram, há gra- no passado com o INSS e o Inamps. A história está
vações, textos e atas -, em alguns casos, os resultados repleta de exemplos que, vamos dizer assim, favore-
apresentados tenham a ver com alguns aspectos. cem muito mais as minhas argumentações a favor da

Por exemplo, no caso da Sabesp e da Econ(?), a separação do que da unificação.
relação era mais que um por um. Chegava a ser aci- Foram apresentadas, subsidiariamente, argu-
ma de um e meio; quase dois. E também o tempo de mentações na área da assistência financeira, que não
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procedem. Inclusive já estaria regulamentado, dentro
dos limites existentes, que não haveria alteração, por
que elas já estariam contempladas na legislação em
vigor. Quer dizer, a questão maior seria a da assistên
cia à saúde.

Sei da defesa feita, dos contatos que tive indivi
dualmente com inúmeros parlamentares. Respeito a
posição deles, mas mantenho o que disse, porque
este é o meu ponto de vista. Avançamos bastante e,
sem falsa modéstia, diria que foi fundamental a minha
atuação pessoal, até para convencer o Poder Executi
vo. Tivemos o apoio do Presidente da República, que
se deslocou até o Ministério da Saúde para estudar
mos o assunto em profundidade e tomarmos a deci
são que nos pareceu mais adequada.

O Deputado Ricardo Maranhão havia falado so
bre a Emenda nº 8, a questão da preservação do va
lor real. Nosso entendimento é de que cada plano tem
um benefício estabelecido. Não se pode garantir esse
no caso de contribuição definida, porque é a caracte
rística do plano que vai definir ou não. Não se deve
pretender que o reajuste seja feito unilateralmente,
porque a regra do jogo está estabelecida em cada
plano. Essa questão me parece tecnicamente explicá
vel. Compreendo o conceito geral, todos nós defende
mos isso, mas é muito clara a diferença existente en
tre os planos de benefícios definidos e de contribui
ções definidas. Então, tem de haver tratamento sepa
rado para cada um.

Há também a questão da redução de benefícios
e de aumento de contribuição. O substitutivo não es
tabelece prazo rígido para essas definições. Na ver
dade, há algumas atribuições dadas ao órgão regula
dor e fiscalizador, mas, evidentemente, não podemos
esperar, como se propõe, um prazo mais elástico,
porque em determinadas situações, principalmente
em função da velocidade com que as coisas ocorrem,
três anos talvez fossem muito tempo para depois se
tentar corrigir alguns planos. E que não voltemos ao
passado, onde uma eventual distorção... Evidente
mente, não estamos falando de uma crise isolada,
que é corrigida dentro do próprio ano. Poderíamos ter
situações outras - talvez até venhamos a tê-Ias em
relação à própria legislação que estamos estabele
cendo hoje -, se o processo inflacionário terminar
apresentando um desempenho contrário à expectati
va, ao desejo, à intenção da sociedade brasileira, por
que, a partir de certo momento, se persistir, mesmo
com valores baixos, mas acima de determinados limi
tes, necessariamente, esses planos terão de ser cor
rigidos a tempo e à hora, para evitar a repetição de fa
tos do passado. E é isso que a sociedade espera

quando falamos que, basicamente, estamos tratando
da questão da segurança do assistente, do partici
pante de cada um desses planos.

Quanto à faculdade de terceirização, que é ou
tro ponto extremamente polêmico e que discutimos
todo o tempo, respeitando as demais opiniões, acre
dito que, em determinadas situações, nenhuma linha
de argumentação... O próprio Deputado Arlindo Chi
naglia reconhece isso com muita elegância e serieda
de, atributos que lhe são peculiares, e pode dizer que
é verdade. Há situações diferentes.

Lembro-me de que, pelo fato de o pólo petroquí
mico da Bahia ficar a certa distância, quando fui ori
entador de determinada disciplina, provocativamente,
perguntava sempre o que era melhor: contratar um
serviço de transporte com terceiros, ou ter serviço
próprio. Era uma discussão igual a esta. Existem ar
gumentos contra e a favor, e é difícil alguém dizer exa
tamente o que seja. Entretanto, esta é uma definição
política. Eu a entendo como tal, e optei pela terceiriza
ção. Discutimos isso, e vários parlamentares reco
nheceram a p"rocedência da argumentação. Estamos
vendo que, lamentavelmente, essas coisas estão
acontecendo, ou já aconteceram.

O problema da multa do Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura e de outros é um problema
de Polícia Federal e de Justiça. Do setor privado tam
bém, é verdade. Só que neste caso se tem uma res
ponsabilidade mais definida. Essa decisão, no meu
entendimento, pode estar até equivocada, mas é feita
com a intenção muito clara de proteger o participante.

O mesmo ocorre com relação ao nível superior.
Mais uma vez vou invocar um exemplo pessoal. Há
um técnico na Bahia que trabalhou comigo, foi secre
tário de estado, vice-prefeito etc. É um professor fes
tejado, e agora, depois de tantos anos de ensino, já
com mais de 50 anos, foi fazer doutorado na Espanha
para preencher um pré-requisito do cargo que ocupa
va na universidade. Gozado, ele foi recebido na uni
versidade espanhola como um de seus pares, e ter
minou dando aula ali, mas teve de cumprir formal
mente o regulamento. É uma injustiça? É, mas não há
como resolver essa injustiça sem definir critérios.
Eventualmente, algumas pessoas vão ser punidas.

Evidentemente, reconheço - citei até exemplos
meus - que em determinadas situações não seria ne
cessário o nível superior. Mas se isto é verdade por
um lado, por outro lado também é verdade que os ris
cos são muito menores dessa forma, mesmo porque
não está proibido que essa representação se dê em
outras formas de colegiado. Se entrarmos, vamos co
meter algumas injustiças? Vamos, sim. Não imagino
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que não aconteça, ou que ninguém que não tenha ní
vel superior não esteja qualificado. Não é bem isso. É
evitar que haja abusos, porque, no momento em que
se abre um precedente, vai todo mundo na vala co
mum do precedente, e fica muito difícil. Depois não há
como corrigir.

Está agora em discussão - inclusive, meu voto
será contrário - a questão do juiz classista. Estamos
buscando outra forma, uma espécie de arbitragem ou
coisa parecida. O instrumento não é ruim; o seu uso,
tanto do lado do empregador quanto do empregado, é
que é. Nomearam pessoas desqualificadas. Em am
bos os casos, o peleguismo existente tanto no sin
dicalismo dos trabalhadores quanto no dos empresá
rios foi que levou a uma situação tal, que hoje esta
Casa pugna pela extinção da Justiça do Trabalho,
porque a tese, o conceito seria de que se os juízes
classistas seriam legítimos representantes dos traba
lhadores e dos empresários ou não. Se assim fosse, a
sociedade brasileira não estaria assistindo ao que
assiste hoje: à decisão do Congresso em relação aos
juízes classistas. É aquela facilidade: nomeou-se o
primeiro, vai o segundo, vai o terceiro. E aí vamos ter
mais gente nessa condição do que em outra. Não
quero ser o dono da verdade. É meu entendimento,
que mantenho. Proponho inclusive a votação, mesmo
reconhecendo que eventuais injustiças sejam cometi
das.

Há outra questão levantada pelo Deputado
Synval Guazzelli, que já havia antecipado. Volto a ela
porque, além de o caput do artigo já determinar isso,
fico preocupado com determinadas situações que co
meçamos a discutir. Mesmo que o critério ou o conce
ito de reserva, como disse o Deputado Freire Júnior,
possa ser discutido, podemos imaginar, dentro de um
plano desse, que alguém que esteja próximo a rece
ber o benefício, por razão contrária à sua vontade 
demissão, extinção de órgão, fusão ou outra situação
qualquer -, tenha de sair de lá. A portabilidade não é
um direito ao resgate; é o acesso a um direito que
pode ser transferido para mais tarde. Por isso mesmo
ficou a cargo do órgão regulador e fiscalizador. Acho
compreensível e legítima a preocupação do Deputado
Synval Guazzelli, mas tenho uma interpretação dife
rente com relação também a esse aspecto da Emen
da nº 12.

Tenho uma última anotação aqui sobre a Emen
da nº 17. São tantas que fico em dúvida se deixei de
comentar alguma. Não, a Emenda nº 17 foi objeto de
um comentário do Deputado Freire Júnior.

Em linhas gerais, esses foram os aspectos prin
cipais das intervenções dos Srs. Parlamentares, Sr.

Presidente, mas já temos alguns pedidos de desta
que, e certamente alguns desses pontos voltarão a
ser discutidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Quero agradecer ao Sr. Relator. Como não
houve pedido algum de encaminhamento, vou conce
der a palavra aos líderes para orientar os votos das
bancadas, pelo tempo de um minuto cada.

Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL?
O SR. DEPUTADO SYNVAl GUAZZElll - Sr.

Presidente, apenas um esclarecimento. V. Ex!! está
colocando em votação as emendas em bloco, ressal
vados os destaques, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou fazê-lo oportunamente, depois de ou
vir a orientação dos Srs. Líderes.

Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 

Sr. Presidente, V. Exª está colocando em votação as
emendas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Estou colocando em votação o parecer,
ressalvados os destaques.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Ressalvados os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Claro.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
O PSB vota contra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PTB, Partido Trabalhista Brasilei-
ro?

O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - Contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Como vota o PPB? (Pausa.)
Como vota o PT?
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.

Presidente, pela quantidade de contribuições que
apresentamos com sustentação e argumentação,
que acreditamos profundamente que poderiam me
lhorar o relatório, e pela economia do Sr. Relator no
acolhimento das propostas, o PT encaminha o voto
"não" ao relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PSDB?

O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - O
PSDB acompanha o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PMDB?



59828 Sábado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

oSR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - O PMDB
vota a favor do substitutivo, ressalvados os desta
ques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o PFL?

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - O PFL
também vota a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Como vota o Governo? (Pausa.)

Em votação o parecer do Relator pela aprova
ção parcial das Emendas n!!! 18 e 19, nos termos das
subemendas em anexo, e pela rejeição das Emendas
n!!!1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
20 e 21 , ressalvados os destaques que se encontram
sobre a mesa, de n!!! 1, 2, 3, 4 e 5. Este último depen
dente de apreciação quanto à admissibilidade, que
será proposta oportunamente.

Os deputados que forem a favor permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

Votaram contra 7 Srs. Deputados.
Devo declarar os nomes: Deputados Caio Riela,

Ricardo Berzoini, Arlindo Chinaglia, Alceu Collares,
Ricardo Maranhão, Wellington Dias e Eduardo Jorge.

Aprovado o parecer do Relator.
Aprovado o relatório, ressalvados os destaques,

evidentemente.
Sobre a mesa Requerimento de Destaque n2 1,

da bancada do PT, nos seguintes termos:

Requeiro, nos termos do art. 117, item
IX, combinado com o art. 161, § 22 do Regi
mento Interno desta Casa, destaque para a
Emenda de n2 13 do PL nº P10/99.

Assinam os Deputados Arlindo Chinaglia, do
PT de São Paulo, e Wellington Dias, do PT do Piauí.

Em votação o destaque. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.

Presidente, não há encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Vou dar um minuto para encaminhar o pedi
do de destaque.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só
um minuto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Se querem, dois minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - E
se quisermos três, rapidamente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vamos fazer um negócio.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Va
mos negociar. Rapidamente. Sr. Presidente, Sr. Rela
tor, Srs. Deputados, continuamos a insistir...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - V. Exª tem direito a cinco minutos, na forma
do Regimento. Não quero tolher seu direito.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- No
máximo cinco minutos. Não será necessário usar
todo esse tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - No máximo. Não é obrigado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Vol
tamos a insistir que consideramos este um dos pon
tos críticos do relatório apresentado pelo Deputado
Manoel Castro. Primeiro, pelo caráter discriminatório:
não há por que dar tratamento diferenciado, nessa
questão, aos fundos fechados que têm patrocinador e
instituidor. Não há razão alguma que nos permita con
cluir pela discriminação.

A terceirização obrigatória revela uma preocu
pação bastante objetiva do Relator, que nós respeita
mos, em relação à boa gestão dessa nova modalida
de de fundos fechados. No entanto, não podemos dei
xar de lembrar que, recentemente, quotistas de fun
dos administrados por empresas especializadas,
como por exemplo os Fundos Marka - esse episódio,
inclusive, envolveu um grande investidor japonês no
Brasil, que ficou profundamente insatisfeito com o sis
tema de fiscalização, existente no País, dos fundos li
gados ao Banco FonteCindam e ao Banco Boavista 
foram à Justiça para cobrar responsabilidade dos
administradores desses fundos. São fundos que nada
têm a ver com o movimento sindical ou com entidàdes
associativas. São geridos por profissionais - por sinal,
para já adiantar outro destaque, todos com nível su
perior.

Na verdade, Sr. Relator, consideramos que este
é um ponto crítico do relatório e acreditamos que a
mudança proposta poderia torná-lo muito mais
coerente com o objetivo de propiciar uma nova moda
lidade de fundos fechados, a permitir a dinamização
do setor.

Portanto, chamamos, mais uma vez ,a atenção
para este ponto e pedimos o voto favorável dos
Deputados da Comissão à Emenda n2 13, apresenta
da pelos Deputados Arlindo Chinaglia, Wellington
Dias e por mim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem a palavra o Sr. Relator por cinco minu
tos.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Na verdade, é o autor quem tem direito aos
cinco minutos, mas tem V. Exll a palavra.
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o SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Obriga
do. Sr. Presidente, volto a manifestar a minha posição
favorável à redação inicialmente dada pelo Sr. Rela
tor, mantendo a palavra "deverão" em vez de substi
tuí-Ia por "poderão", como sugere a Emenda de nº 13,
em função justamente da força da expressão, e na in
tenção, que aqui ficou clara durante todas as discus
sões que travamos, de fortalecer ou de pelo menos
tentar cercar essa figura nova dos instituidores de pia
nos de previdência privada de alguns mecanismos
mínimos de garantia, tanto para o sistema quanto - e
principalmente - para os participantes.

Da forma como está posto hoje, depois de muito
discutirmos, acredito e volto a repetir, avançamos muito
- não tanto quanto eu gost~ria -, no sentido de amarrar
ou de pelo menos cercar ou fornecer esses instrumen
tos de garantia aos participantes dos planos que esta
rão sendo implantados por meio dos instituidores.

Portanto, mantenho minha posição e oriento o
voto contrário ao Destaque nl! 1, mantendo a expres
são "deverão".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Com a palavra o nobre Relator, por cinco
minutos.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, mais uma vez, vou
fazer uso da palavra para defender um ponto de vista.

O Deputado Ricardo Berzoini, no encaminha
mento do destaque, argumentou, com casos concre
tos, o problema ocorrido com o FonteCindam, o Ban
co Marka e outros.

A história está repleta de exemplos de grandes
organizações, e não poderia ser diferente. Bastaria
analisar as quinhentas maiores empresas brasileiras
durante dez anos para ver o que aconteceu, ao longo
desse tempo, com as quinhentas maiores empresas
americanas, e assim sucessivamente.

O problema que se está trazendo aqui, como
sendo da terceirização, é muito mais para livrar esses
instituidores, as formas associativas de sindicatos de
trabalhadores, de profissionais liberais ou mesmo de
empresários que, por sua linha de motivação asso
ciativa e pelo poder de comando que possuem, mes
mo com representantes competentes, capazes, pro
fissionais ilibados, não podem impedir eventuais inge
rências no seu desempenho.

Nos debates informais com vários desses parla
mentares, alguns reconheceram que esse risco exis
tia, embora contra-argumentassem que a democracia
requer responsabilidade de todos. Então, se é para
quebrar, é bom que sirva de experiência para outras
categorias e para outros grupamentos. Esse é um ar-

gumento poderoso, inclusive no campo democrático.
Com essa mesma veemência se discute o voto obri
gatório em uma democracia incipiente como a nossa,
analisando não o que está acontecendo, mas o que
acontece desde a Proclamação da República até o
presente.

Evidentemente, dentro dessa visão, insisto em
que a tereeirização levaria a uma proteção dessa enti
dade, dessa estrutura previdenciária e da organiza
ção-mãe que a instituiu. Dentro dessa orientação, a
questão da tereeirização passa a ser fundamental. É
claro que profissionais competentes existem em todos
os lugares, e capacidade de errar também. Não se
mede a ética e a moral das pessoas pelo fato, tão-só, de
estarem no setor privado, pressupondo-se que a tercei
rização, ao utilizar essas pessoas, estaria preservando
a instituição de problemas. Não está, mas dá uma ga
rantia relativa a essa instituição, ao contrário do que
ocorreria se fosse administrada diretamente.

Na verdade, sobre o assunto é difícil convencer
uma parte ou outra, porque a linha de argumentação
e convicção de cada um é nítida. As posições já estão
decididas. Esta discussão é eminentemente quanto
ao voto, porque não há como tentar, a esta altura dos
acontecimentos, nesse caso específico, mudar a po
sição de quem já está convencido por razões respei
táveis. E a nossa posição neste caso é inarredável:"
somos a favor da terceirização, na forma em que está
contida no relatório.

São estas as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Obrigado, Sr. Relator.
Em votação o Destaque nl! 1 para votação da

Emenda nº 13, cujo texto é o seguinte:

Dê-se ao § 21! do art. 31 do substitutivo
da Comissão Especial a seguinte redação:

Art. 31, § 21! - As entidades fechadas,
constituídas na forma do inciso 11 deste arti
go, poderão, cumulativamente...

Este é o texto em votação.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação da

emenda permaneçam como se encontram. Estarão
votando, portanto, "sim". (Pausa.)

Aqueles que forem pela rejeição da emenda,
acompanhando o Relator, queiram manifestar-se vo
tando "não". (Pausa.)

Seis votos "não". Sete votos "sim".
Aprovado o destaque.
O SR. DEPUTADO BASrLIO VILLANI- Sr. Pre

sidente, peço verificação de quorum.
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(Não identificado) - Também vou pedir verifica
ção de quorum, uma vez que seis mais sete dá treze
pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Vou proceder à verificação de votação..

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só
quero lembrar, Sr. Presidente, que essa já era a situa
ção na votação do relatório, e abrimos mão de pedir a
verificação justamente para ajudar no andamento dos
trabalhos.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Mas o
Presidente e eu não votamos.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Era o
que eu ia dizer. Onde estão os votos do Presidente e
do Relator?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Devo colher o voto do Relator. Então, são
sete a sete.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- E o do
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marche
zan) - O Presidente desempata. Voto com o Relator.

Está rejeitado o destaque.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Pe

dimos verificação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Estou procedendo de acordo com o Regi
mento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, parece-me que o Presidente não desem
pata.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Em caso de empate, prevalece o voto do Relator, se
gundo o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Então, vamos proceder à verificação de vo·
tação.

Affonso Camargo. (Pausa.)
Jaime Fernandes. (Pausa.)
Joel de Holtanda. (Pausa.)
Manoel Castro.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - Medeiros. (Pausa.)
Pedro Bittencourt. (Pausa.)
Raimundo Colombo. (Pausa.)
PMDB:
Freire Júnior.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Voto

"não", com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - João Magalhães. (Pausa.)

José Chaves. (Pausa.)
José Priante. (Pausa.)
Nelson Proença. (Pausa.)
Synval Guazzelti.
O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 

Voto contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - PSDB:
Átila Lira. (Pausa.)
Basílio Villani.
O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Voto

com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - Emerson Kapaz. (Pausa.)
Uno Rossi. (Pausa.)
O Presidente vota? (Pausa.) Voto com o Relator.
Arlindo Chinaglia.
O SR. DEPUTADO ARUNDO CHINAGLIA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - Eduardo Jorge. (Pausa.)
Ricardo Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI-"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - WelJington Dias. (Pausa.)
PPB:
Eurico Miranda. (Pausa.)
Herculano Anghinetti. (Pausa.)
Hugo Biehl. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO HUGO BIEHL - "Não".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - PTB:
Caio Riela.
O SR. DEPUTADO CAIO RIELA - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - Rodrigo Maia. (Pausa.)
Alceu Coltares. (Pausa.)
Bloco PSB/PCdoB:
Ricardo Maranhão.
O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 

"Sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-

chezan) - Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL:
Luciano Bivar. (Pausa.)
Vou chamar os suplentes.
PFL:
Celcita Pinheiro. (Pausa.)
Luis Barbosa. (Pausa.)
Paulo Octávio. (Pausa.)
Deusdeth Pantoja. (Pausa.)
Costa Ferreira. (Pausa.)
Laura Carneiro. (Pausa.)
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Wilson Braga. (Pausa.)
PMDB:
Edison Andrino. (Pausa.)
Milton Monti. (Pausa.)
Osmânio Pereira. (Pausa.)
PSDB:
Adolfo Marinho. (Pausa.)
Jutahy Junior. (Pausa.)
Zenaldo Coutinho. (Pausa.)
O PT votou completo.
PPB:
Alcione Athayde. (Pausa.)
Arnaldo Faria de Sá. (Pausa.)
Jonival Lucas Junior. (Pausa.)
PTB:
Iris Simões. (Pausa.)
Renildo Leal. (Pausa.)
PDT:
Já votaram todos.
Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL:
Lincoln Portela. (Pausa.)
Alguém não votou? Alguém não foi chamado?
O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR - "Não"

com o Relator. '
Todos os Srs. Deputados votaram. Vou proceder

à contagem. "Não", 11 votos. "Sim", 7 votos.
Foi rejeitado o Destaque nº 1.
Em votação o Destaque nll 2, da bancada do PT.
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr.

Presidente, tendo havido votação nominal e tendo
sido anunciado o quorum de 18 Srs. Deputados, in
dago se é suficiente.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - O
quorum exigido é de 16 deputados.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Estão nos avisando que a Ordem do Dia
está por começar. Ainda não há votação no plenário.
Vamos concluir a votação? (Pausa.) Então, vamos.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, sugiro que os destaques sejam votados em
bloco, havendo concordância dos autores.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Não é realizável, porque os deputados poderão votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Não é realizável.

" Em votação o Destaque nll 2, da bancada do PT,
redigido nos termos do art. 17, § 9ll, combinado com o
de nº 161, § 2ll do Regimento Interno, para a votação
da Emenda nll 14, que diz o seguinte:

Dê-se ao art. 32 do substitutivo da Co
missão Especial a seguinte redação:

Art. 32. As entidades fechadas têm
como objeto a administração e a execução
de planos de benefícios de natureza previ
denciária e assistencial.

Assinam os Deputados Ricardo Berzoini, Arlin-
do Chinaglia e Wellington Dias, todos do PT.

Em discussão.

Com a palavra o autor, pdr cinco minutos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, também nes
ta questão acreditamos que o relatório deixou de con
templar um dos debates, no qual o testemunho das
entidades que já praticam a assistência médica de
monstrou claramente que não existe contradição en
tre a atividade previdenciária e a atividade de assis
tência e saúde, desde que rigorosamente segregados
os ativos que garantem a parte previdenciária e os
recursos que garantem a boa prestação dos serviços
de saúde.

É evidente que o Relator acatou parcela desse
entendimento quando aceitou a manutenção dos pia
nos assistenciais para as atuais entidades. Por outro
lado, ao não permitir que se continue com essa práti
ca: com essa forma de atuação para novas entidades,
eVidentemente, ele está restringindo um papel que
poderia ser fundamental até para fazer frente à espe
culação crescente no mercado de saúde privada no
Brasil.

Existe hoje - é só assistir à televisão para ver 
uma competição feroz, na minha avaliação, sem a de
vida fiscalização por parte do Ministério da Saúde, de
planos de saúde que estão buscando conquistar mer
cado a qualquer custo; e muitas vezes sem observar
critérios técnicos necessários para a prestação desse
tipo de serviço. Portanto, defendemos que a nossa
emenda garanta a todos os planos de saúde, a todos
os fundos de previdência fechada a gestão de planos
de saúde segregados dos fundos que garantem a
parte previdenciária e a parte de assistência à saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado) - Com a pala
vra o Relator.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Esse
assunto já foi exaustivamente debatido. Minha posi
ção é contrária, pelas razões já explicadas várias ve
zes, com todo o respeito à opinião e ao posiciona
mento do Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Em votação.
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Os Srs. Deputados que forem pela aprovação da
emenda permaneçam como se encontram, votando
"sim".

Os Srs. Deputados que forem contra a emenda,
votando com o Relator, queiram se manifestar.

Dez votos a favor, 7 contra.
Rejeitado o destaque.
Sobre a mesa Destaque n2 3, da bancada do PT,

para votação da Emenda n2 16 - trata-se de emenda
modificativa -, cujo texto é o seguinte:

Dê-se ao § 42 do art. 35 do substitutivo
da Comissão Especial a seguinte redação:

Art. 35 .
§ 4.!l Os membros da diretoria-executiva

deverão ter, preferencialmente, formação de
nível superior, e atender aos requisitos do pa
rágrafo anterior.

Com a palavra, para encaminhar, o autor do
destaque, Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.
Presidente, assim como o Sr. Relator salientou, volta
mos a insistir em argumentos que já são conhecidos.
Portanto, fica difícil, até porque partimos de con
vicções já consolidadas.

Quanto à comparação e à lembrança instigante
que o Sr. Relator fez em relação à Justiça Trabalhista,
no fato de ela ter, ao longo de sua história, contempla
do os chamados juízes classistas - e ele, corretamen
te, disse, em outras palavras, que acabou havendo
ali, digamos, uma atitude pelega, tanto por parte dos
representantes patronais quanto dos empregados...

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI 
Não apoiado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Registre-se a opinião contrária do Deputado Synval
Guazzelli, Sr. Relator. Mas quero dizer que o fato de
haver uma avaliação com referência a determinada
estrutura, que pode, em determinadas circunstânci
as, ter sido mal utilizada, não pode invalidar aquilo
que é um esforço permanente, no sentido de que a re
presentação - aí, no caso dos assistidos ou dos insti
tuidores - possa ser questionada do ponto de vista de
que a estrutura estaria viciada pelos maus exemplos.

Sei que V. ExI não concorda com essa tese. Não
foi por aí. Só estou tentando - até aproveitando o co
mentário que o Deputado Freire Júnior fez aqui -, na
nossa condição de minoria na Comissão, fazer com
que V. Ex!! leve em conta a possibilidade de uma re
presentação, mínima que fosse. Isso preservaria
aquilo que é convicção de V. Ex!!, e abriria, pelo me
nos para nós, a possibilidade de que um representan-

te legitimamente eleito, com autoridade política e mo
rai, e com qualificação para o exercício da função 
até porque, pode não tê-Ia em um dado momento,
mas pode adquiri-Ia. Pondero mais uma vez ao Sr.
Relator, imaginando qual seja a resposta. Mas, de
qualquer maneira, estamos aqui cumprindo a nossa
obrigação.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
Presidente, embora não seja autor nem da emenda
nem do destaque, poderia dizer algumas palavras?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Tem V. Ex!! a palavra, excepcionalmente.

O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr
Presidente, solicito ao nosso Relator que acolha, pelo
menos em parte, a Emenda n2 16, permitindo que
pelo menos um integrante da diretoria-executiva pos
sa integrar a diretoria sem possuir curso superior. É
de profundo sentido democrático este apelo. A vida
nos ensina que, às vezes, muito mais do que o diplo
ma de curso superior, o bom senso é que leva às boas
conclusões.

Muito obrigado pela sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar

chezan) - Encaminho ao Sr. Relator o apelo de V. ExI.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO- Sr.

Presidente, Srs. Parlamentares, expliquei sobejamen
te as minhas razões com relação ao assunto. 'Entre
tanto, reconheço, como já havia dito, que a verdàde
não está de um lado nem de outro. É uma questão de
critério, de definição política. A minha posição é esta,
mas a manifestação do Plenário, do Deputado Synval
Guazzelli e de outros, inclusive do autor da sugestão
anterior, Deputado Freire Júnior, indicam que há o
sentimento de que se deve buscarcaminhos alternati
vos.

Eu poderia aprovar que um único representante
dentro da diretoria tivesse essa característica. Tenho
de dar uma forma redacional, mas vou aceitar isso, e
peço a V. Ex!! que confiem na redação dada a este as
sunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
. chezan) - Deputado Freire Júnior com a palavra.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Rela
tor, Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, parabe
nizar o Sr. Relator, como sempre muito sintonizado
com a média do pensamento de todos os membros
desta Comissão. Efetivamente, V. Ex·, mais uma vez,
Deputado Manoel Castro, dá demonstração de sua

, sensibilidade e de estar atento a essas questões.
Gostaria apenas de lhe pedir, Deputado Manoel

Castro, que na sua redação - evidentemente, o Pie-
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nário, pelo que pude perceber, dá a V. Ex' carta bran
ca para fazer a modificação. Seria apenas uma ques
tão redacional- na minha simples forma de analisar,
evite colocar "pelo menos um". Prefiro outro termo,
como "número percentual", alguma coisa nesse senti
do, para evitar...

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Tudo
bem.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.
Presidente, antes que o Sr. Relator se manifeste...

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Só para
colaborar, também gostaria de acompanhar o
Deputado Freire Júnior. Eu também partiria para uma
expressão como "percentual". No caso de uma direto
ria composta de vinte pessoas, seriam 10%, ou seja,
duas pessoas.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA - Sr.
Presidente, quando nós sugerimos aqui um percentual,
foi exatamente com a intenção de ter uma represen
tação mínima. Mas - inclusive, cumprimento tanto o
Deputado Synval Guazzelli, que emprestou o seu
prestígio, a sua autoridade, como os Deputados Frei
re Júnior e Basílio Villani - quero dizer ao Sr. Relator,
reiterando aquela impressão inicial, que nós, quando
apresentamos a emenda, evidentemente a apresen
tamos de outra forma. E aqui, pela resistência do Re
lator, 'nós tivemos que, digamos, traduzir pelo menos
aquilo que é intenção. E se V. Exll, na forma que julgar
e que couber, acata, eu também quero cumprimen
tá-Ia.

O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Te
mos de ter certo cuidado com esse percentual, por-

" que, se tivermos, por exemplo, uma diretoria compos
ta de quatro ou cinco membros, o percentual de 10%
ou 20% dará um número trocado. A redação vai ser
muito importante. Não sou perfeito, mas a redação

-, tentará retratar o espírito e o pensamento coletivo da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Coloco em votação o Destaque nll 3, com
os esclarecimentos do Sr. Relator, aceitando parcial
mente a emenda, com uma nova redação.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. Os Srs. Deputados
que estiverem contra se manifestem. (Pausa.)

Aprovado, com nova redação, para permitir um
mínimo de um membro sem curso superior.

Está, portanto, aprovado o destaque, com nova
redação.

Em votação destaque da bancada do PSB e do
PCdoB, assinado pela nobre Deputada Luiza Erundi
na e pelo Deputado Ricardo Maranhão:

Nos termos regimentais, requeremos
destaque para a Emenda n9 3, de plenário,
nos seguintes termos: acrescente-se § 211 ao
art. 92, e se renumere o § 2º do projeto de
lei complementar com a seguinte redação:

Art.9º .
§ 29 Os participantes do sistema de

previdência complementar terão assegurado
assento, por meio de eleições, segundo cri
térios e processos por eles definidos, sendo
um das entidades de previdência comple
mentar abertas e um das entidades de pre
vidência complementar fechadas, com direi
to a voz e a voto no Conselho Monetário
Nacional, sempre que este deliberar sobre a
aplicação dos recursos do sistema ou outros
assuntos do interesse dos participantes.

Para discutir o Destaque nl! 4, concedo a pala
vra ao autor, nobre Deputado Ricardo Maranhão,
pelo prazo máximo de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO AFFONSO - Não é o desta
qU,e que está sendo aprovado.

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO 
Sr. Presidente, o assunto já foi exaustivamente
discutido. Quero lembrar apenas que a emenda versa
sobre a representação dos participantes do Conselho
Monetário Nacional. E o Relator disse que não temos
poderes, atribuições para mudar a estrutura do Con
selho Monetário.

Diante do fato precedente, sentindo a média do
sentimento e do pensamento da Comissão, consulto o
Relator se, em vez de "Conselho Monetário Nacional",
podemos alterar para "órgãos de regulação e de fisca
lização", porque, aí sim, esta lei dispõe sobre esses ór
gãos - podem serdois órgãos ou um só. Pergunto tam
bém se S. EXª teria a compreensão que teve no caso
do apelo do Deputado Arlindo Chinaglia, no sentido de
assegurar a participação desses representantes dos
participantes no órgão de regulação e fiscalização, já
que entende que devo respeitara opinião dele, embora
não concordando, de que temos atribuições para me
xer na estrutura do Conselho Monetário Nacional. Mas
estamos disciplinando a criação de um ou de dois ór
gãos de regulação e fiscalização no sistema de previ
dência. E me parece conveniente, em face do art. 10 e,
repito, do § 62 do art. 202 da Constituição, de índole de
orientação democrática, que esses milhões de brasi
leiros que participam do sistema tenham assento na
quele órgão que vai regular e fiscalizar as atividades
do sistema. Parece-me de uma clareza e de uma evi
dência bastante definitivas.
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Observados os conceitos, a forma, as
condições e os critérios fixados pelo órgão
regulador, é assegurado a todos os partici
pantes o direito à portabilidade e ao resgate
de recursos das reservas técnicas, provi
sões e fundos, total ou parcialmente.

Não está dito aí quando, em que situação é total,
é parcial etc.

Mas adiante, o § 1º é preciso. A portabilidade
não caracteriza resgate.

Art. 27 .
§ 31! A exigência do resgate e da porta

bilidade não se aplica aos planos estrutura
dos no regime de repartição.

De forma que, evidentemente, voto a favor do Com a palavra o autor, pelo tempo máximo de
meu destaque. cinco minutos.

Gostaria de ouvir as considerações do Sr. Rela- O SR. DEPUTADO SYNVAL GUAZZELLI - Sr.
toro Presidente, caros colegas, o que se pretende exata-

Obrigado. mente evitar no futuro é que, ao permanecer a reda-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- ção do substitutivo, venham a surgir pendengas judi-

chezan) - Com a palavra o Sr. Relator. ciais sobre este assunto.
O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO _ Sabemos que no regime de repartição não há

Deputado Ricardo Maranhão, meu entendimento em que se cogitar em resgate nem em portabilidade. Co-
relação ao assunto é o seguinte: no caso do Conselho gita-se, isto sim, no regime de capitalização. O regime
Monetário - a emenda era voltada para isso _, estava de repartição, o regime de mútuo obedece ao critério
muito claro. Por outro lado, entendo que hoje, da for- da mutualidade - todos contribuem para aquele fundo
ma existente, há certas tarefas que são específicas de mútuo. De modo que aí só haverá de se cogitar em
desse órgão. garantias de reservas, inclusive quando da realização

Com relação ao problema da regulação, já exis- do benefício. Assim, no caso de morte, assim no caso
tem conselhos, e a legislação e o pensamento do Go- de invalidez. Mas continuamos a entender que nessa
verno estão nessa direção, inclusive para atender à parte deveria ser feita a distinção para não gerar ex-
própria Constituição. Quer dizer, seria desnecessário, pectativas e, no futuro, pendengas judiciais, a propó-
está explícito na lei, porque o próprio Governo, o Po- sito do assunto.
der Executivo não tomaria a iniciativa de criar um ór- Eram essas as considerações que queria fazer.
gão que descumprisse a legislação constitucional. Em verdade, conversei com o Sr. Relator, que

.' Em contrapartida à sua sugestão, posso asse- deu uma redação nova ao seu relatório relativamente
gurar a V. ExI que, se o projeto de lei do órgão regula- à emenda de nossa autoria, dizendo e entendendo
dor e fiscalizador não contemplar essa representa- que o órgão regulador, ao regular a matéria, poderia
ção, V. Exl tem o meu compromisso público de ficar cuidar de fazer essa distinção. Mas entre o que venha
ao seu lado nessa luta. a ser regulado e entre o que diz a lei, haveria de impe-

O SR. DEPUTADO RICARDO MARANHÃO _ rar o dispositivo legal.
Agradeço muito. Tenho certeza de que esse compro- Na melhor das hipóteses, pelo menos haveria
misso será mantido. Muito obrigado. de gerar uma discordância entre interpretação e futu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar- ras disputas judiciais. Com vista a isso é que sustento
chezan) _ Em votação. a aprovação da Emenda destacada de nl! 12, de nos

sa autoria.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação da

emenda, objeto do Destaque nll 4, que acaba de ser O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar-
lido, permaneçam como se encontram. Os SIS. Deputados chezan) - Com a palavra o Sr. Relator.
que forem contrários se manifestem. (Pausa.) O SR. DEPUTADO MANOEL CASTRO - Sr.

São 11 votos contra, e 7 a favor. Presidente, conversamos com o Deputado Synval
Rejeitado o Destaque nl! 4. Guazzelli. Concordei em respeitar sua posição com
Há um último destaque, o Destaque de nl! 5, que relação à redação original. Entretanto, quero deixar

não tem ainda a assinatura de nenhum vice-líder. claro para todos os deputados que o art. 27 está vaza
do nos seguintes termos:

O Deputado Freire Júnior está me dizendo que
assina o destaque. Então, tem a assinatura do Vi
ce-Líder. O requerimento é da bancada do PMDB,
subscrito pelos Deputados Freire Júnior e Synval Gu
azzelli, pela votação em separado da seguinte propo
sição: incluir no art. 27 do substitutivo do Relator um
novo parágrafo, com o seguinte teor:



Distribuição nll 43199

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
O Deputado MAX ROSENMANN, Presidente

em exercício desta Comissão, fez a seguinte:

Os nossos parabéns a V. Exo, Sr. Presidente, e
ao Relator.

Quero também aqui, neste encerramento, para
benizar o nosso Secretário Francisco por seu traba
lho, por sua eficiência; e, em seu nome, meu caro Dr.
Francisco, toda sua equipe que assessorou e secreta
riou os trabalhos desta Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Desejo fazer minhas as suas palavras, es
tendendo-as ao Sr. Relator, aos assessores, técnicos,
secretários, bem como à Taquigrafia, a toda a base
administrativa e a todos aqueles que nos deram co
bertura.

Foi para mim uma honra coordenar esta Comis
são. Isto ficará escrito na minha vida. Se o resultado
foi bom, isto se deve ao excepcional trabalho produzi
do pelos membros desta Comissão, que a história ha
verá de registrar como uma contribuição à previdên
cia privada e complementar do País, conduzido pelo
brilhante Relator, que a todos cativou, apesar dos vo
tos contrários, que, no fundo, são de admiração, e
que, em plenário, se farão diferentes.

Obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.

Em 3-12-99
Ao Deputado ARMANDO MONTEIRO
Projeto de Lei nll 114-A/99 - do Sr. Pedro Celso

- que "dispõe sobre o estágio profissionalizante para
os participantes de cursos de capacitação e de requa
Iificação profissional financiados com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAr'.
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§ 2º É vedado, no caso de portabilida- em nome de todos os membros desta Comissão, as
de, que os recursos financeiros transitem nossas felicitações, os nossos parabéns e o reconhe-
pelos participantes, sob qualquer forma, e a cimento desta Comissão e desta Casa ao Deputado
transferência de recursos entre participan- Nelson Marchezan pelo brilhante trabalho desenvol-
teso vido na Presidência desta Comissão, bem como ao

Quer dizer, a lei é suficientemente clara no seu ilustre Relator, Deputado Manoel Castro, pelo relató-
aspecto conceitual. Com a redação sugerida pelo no- rio elaborado. Se ele não alcançou a unanimidade,
bre Deputado Synval Guazzelli, que tira todas as ex- sabemos todos nós que avançou consideravelmente
ceções, estaríamos prejulgando hoje que, sem co- na busca da construção e da constituição de um siste-
nhecer os (ininteligível) e os planos existentes, que ma de previdência privada mais sólido, mais transpa-
são tão diversos, não há caso algum, em nenhuma si- rente e, conseqüentemente, merecedor de maior
tuação, em que o participante tenha esse direito. confiança por parte dos investidores e de todos os

Evidentemente, mais uma vez prevalece a tese segmentos da sociedade brasileira, quiçá internacio-
da proteção do participante. Podemos imaginar até nal.
99% de casos em que os participantes não tenham
direito. Mas afirmar, como pretende a redação sugeri
da pelo Deputado Synval Guazzelli, que nenhum par
ticipante, nessa situação, de qualquer tipo de plano,
tem direito a benefício algum é, a meu ver, equivoca
do.

Portanto, lamento, mas sou contrário à suges
tão. E peço aos colegas, quanto a este ponto, que vo
tem a favor do relatório, que defende o participante.
Peço aos colegas que votem "não" à emenda do
Deputado Synval Guazzelli.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Mar
chezan) - Em votação.

Os Srs. Deputados que forem pela aprovação da
emenda, permaneçam como se encontram. Os que
forem contrários à emenda, acompanhando o Rela
tor, queiram se manifestar. (Pausa.)

Nove votos contrários, oito a favor.
Rejeitado o destaque.
Antes de encerrar a reunião, se ninguém mais

quiser fazer uso da palavra, consulto os nobres cole
gas se concordam em considerar a ata aprovada nes
te momento, uma vez que a reunião está sendo gra
vada.

Posteriormente, teremos as notas taquigráficas,
que farão parte da ata.

Em discussão. (Pausa.)
Em votação. (Pausa.)
Aprovada a ata da presente reunião.
Agradeço a todos a presença. Mais uma vez, fe

licito o Sr. Relator, os Srs. Membros da Comissão, os
assessores e os técnicos administrativos.

Antes de encerrar, concedo a palavra, pelo or-
dem, ao nobre Deputado Freire Júnior, ilustre Vi
ce-Presidente desta Comissão.

O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas registrar, em
nome do PMDB, em meu próprio nome e, quero crer,



59836 Sãbado 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Ao Deputado CEZAR SCHIRMER
Projeto de Lei nº 1.109-A/99 - do Sr. Carlos

Cury - que "destina dez por cento da arrecadação
das loterias às ações de segurança pública dos Esta
dos e do Distrito Federal".

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Lei nll 4.507-A/98 - do Sr. Paulo Paim

- que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nll 8.036, de
11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providên
cias, para permitir o saque do saldo da conta vincula
da para fins de aquisição de terreno para construção
da casa própria".

Ao Deputado FETTER JÚNIOR
Projeto de Lei nll 809-A/99 - da SrA Maria do

Carmo Lara - que "dispõe sobre a descentralização
dos recursos destinados a programas de atendimento
aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional e
dá outras providências".

Ao Deputado JOSÉ RONALDO
Projeto de Lei nº 1.950/99 - do Sr. Coriolano Sa

les - que "dispõe sobre as obrigaçõ~~de pequeno va
Iar para fins de pagamento de precatório".

Ao Deputado LUIZ SALOMÃO
Projeto de Lei nll 1.270-A/99 - da SrlI Maria de

Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação dos
bens e direitos que integravam o acervo da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA".

Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei nº 1.259-B/95 - do Sr. Pedro No

vais - que "dispõe sobre a reciclagem de pneus inser
vfveis e dá outras providências".

Ao Deputado NILO COELHO
Projeto de Lei nº 890/99 - do Sr. Bispo Wander

vai - que "altera a redação do art. 1º da Lei nll 8.176,
de 8 de fevereiro de 1991, e dá outras providências".

Ao Deputado PAULO LIMA
Projeto de Lei nll 1.129-A/99 - do Sr. Feu Rosa

que "dispõe sobre a divulgação obrigatória de dados
relativos a pessoas desaparecidas nos meios de co
municação".

Ao Deputado RICARDO BERZOINI
Projeto de Lei nº 252-A/99 - do Sr. Rubens Bueno

- que "dispõe sobre a destinação de recursos arreca
dados mediante cobrança de ingressos nos Parques
Nacionais e dá outras providências". (Apensado: PL
nll 690/99)

Ao Deputado SILVIO TORRES
Projeto de Lei nº 4.434-A/98 - do Sr. Luiz Carlos

Hauly - que "altera dispositivos da Lei nll 9.317, de
1996, que institui o Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES". (Apen
sados: PL n!!! 4.846/98, 12/99, 661/99, 381/99,
580/99, 1.425/99, 1.668/99 e 1.732/99)

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1999. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.
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Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno ...••........... PPB
Clovis Volpi ............•••••.•• PSDB
Coraucl Sobrinho PFL
Cunha Bueno •..••.•.....•...••.•. PPB
De Velasco ...•.•................ PST
Delfim Netto .............•...... PPB
Dr. Evilásio .............•...... PSB
Dr. Hélio ..•..•....•..........•• PDT
Duilío Pisaneschí. .........•.... PTB
Edinho Araújo .••.....•.•........ PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz •.•................ PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab ...........•..... PFL
Iara Bernardi ............•...... PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto .......•..•... PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu ........•.••.•.•••. PTN
José Dirceu ....•...•............ PT
José Genoíno PT
José índio .........•............ PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio •...•.....• PDT
Julio Semeghini ••.•....•..•....• PSDB
Lamartine Posella •..•.....•.•.•. PMDB
Luiz Antonio Fleury........•.•.. PTB
Lui za Erundina .............•.... PSB
Maluly Netto •.••••..•••.••.••••• PFL
Marcelo Barbieri .........•...... PMDB

Marcos Cintra•...•.••••......•.. PL
Medeiros •..•..••....•.......•... PFL
Michel Temer .......•.......•.... PMDB
Milton Monti .....•.••........... PMDB
Moreira Ferreira ..••...•...••..• PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli ........•..... PTB
Neuton Lima ..••.••..•••..••.•.•• PFL
Paulo Kobayashí. PSDB
Paulo Lima ..••...........•...•.. PMDB
Professor Luizinho ~ PT
Ricardo Berzoini .•...•.......... PT
Ricardo Izar ......•...........•. PMDB
Robson Tuma •••.....•....•.•.•.•. PFL
Rubens Fur1an PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória ...••..•......•..•. PSDB
Silvio Torres ..............•.... PSDB
TeIma de Souza ...............•.. PT
Vadão Gomes .•....•.••.....•••.•. PPB
Valdemar Costa Neto ........•.... PL
Wagner Salustiano .....•..•••••.• PPB
Xico Graziano ...•............... PSDB
Zulaiê Cobra ••..•.......••...•.• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro •.•......•.••••. PFL
Lino Rossi •.••........•.•••.•.•. PSDB
Murilo Domingos .........•....... PTB
Pedro Henry .•..•••.•••.••.•••.•• PSDB
Ricarte de Freitas ..•........... PSDB
Teté Bezerra ...............•.... PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos .•..•..•..•.•..•... PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ••..••.••.••.••.•. PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela •••.•.•........•.. PT
Jorge Pinheiro .......•.......... PMDB
Maria Abadia ..•..•...••.•••.••.. PSDB
Paulo Octávio •..........•....... PFL
Pedro Celso ..................•.. PT
Ricardo Noronha .•••..•..•.•••••. PMDB

Goiás
Barbosa Neto .•....•.....•....... PMDB
Euler Morais •.•••••••••••...•••• PMDB
Geovan Freitas .•..••..••••.•...• PMDB
Jovair Arantes •................•PSDB
Juquinha ..... ',' •................ PSDB
Lidia Quinan ........•.........•. PSDB
Lúcia Vânia .......•.•.•.......•• PSDB
Luiz Bittencourt •.•.••••.•.••••. PMDB
Nair Xavier Lobo •.••••.••..••... PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo ••• ~ •••••.•.•.••.•.• PSDB
Pedro Chaves •••••••••••••••••••• PMDB
Pedro Wilson•..........•. ; •..•.. PT



Roberto Balestra•.•.......•..... PPB
Ronaldo Caiado .•.•......•...•.•• PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha .........•••... PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira .•.............. PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão •...•....••.....•••• PT
Marçal Filho ..............•..... PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda ....•.••....•.....• PFL
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa ....••......... PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet ..........•........ PMDB
Hermes Parcianello •••...•••...•. PMDB
Iris Simões .•................... PTB
Ivanio Guerra •...•.............. PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez ...•..•...•• PTB
José Janene ...................•. PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos ...•................ PT
Max Rosenmann .........•..•....•. PSDB
Moacir Micheletto ••••........... PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti •..•........... PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio ..••. : ••••....... PMDB

\Padre Roque ..............•...... PT
Ricardo Barros ................•. PPB
Rubens Bueno ...•......•••..•..•. PPS
Santos Filho ..........•......... PFL
Werner Wanderer ........•........ PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .......•.•.......•. PT
Edinho Bez .............•........ PMDB
Edison Andrino ..........•....... PMDB
Fernando Coruj a •..........•....• PDT
Gervásio Silva ...••.••••••.••.•• PFL
Hugo Biehl .•...••.•..•.••••..•.• PPB
João Matos ...•................... PMDB
João Pizzolatti. •••••••.••...... PPB
José Carlos Vieira•••••.•••.•.•• PFL
Luci Choinacki ...........•...... PT

Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colonilio ...•.......•.... PFL
Renato Vianna .•..........•...... PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso ..•.•......•... PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp •..••••.•...•.•.••... PDT
Alceu Collares ...............•.• PDT
Augusto Nardes .............•.... PPB
Caio Riela ....•..........••..... PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi .•.•..........•. PMDB
Enio Bacci ......••.••.......••.. PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni .......•........ PT
Fetter Júnior .......•.....•..... PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker ...•.............. PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi ..•..•............. PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan ..••...••.•...•• PSDB
Nelson Proença .•...•..•.......•• PMDB
Osvaldo Biolchi ......•.......... PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim•••.••••••.••.•....... PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst ••••••.........•.•..• PPB
Valdeci Oliveira ...•••••••.•.•.. PT
Waldir Schmidt •........•...••••. PMDB
Waldomiro Fioravante .........•.. PT
Yeda Crusius .........•..••...... PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Suplentes

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Pal/oeci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
GastA0 Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PPB

PTB

PDT

PSDB

PMDB

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine PoseI/a (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine PoseI/a
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro lrujo
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dóris

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

lris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurlpedes Miranda

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Regina/do Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrel/a

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio 8emeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PFL

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge (PTB)
Carlos Mel/es
Cleuber Cameiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
JoeJ de Hol/anda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Adão Pretto
Geraldo Simões
Joio Grandão
Luci Choinacki
Nilson MourAo
Valdir Ganzer

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odllio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Neíson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

João Caldas
Luiz Dantas

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba



Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titula.... Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci RQnaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Alberto Goldmann
. Aloízio Santos

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Duilio Pisaneschi

A/cione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Fernando Coruja

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatie/ Carvalho

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PDT

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo"
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares .

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Mussa Demes (PFL)

Eunicio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
F/ávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vltorio Medioli

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Fernando Zuppo

Regis Cavalcante (PPS)

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Max Rosenmann

Ne/son Marchezan
Nicias Ribeiro

Odilio Balbinotti
Salvador Zimbaldi

1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Eduardo Paes (PTB)

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Dr. Rosinha
José Genoíno
José Machado

Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vadão Gomes

AntOnio do Valle
Fernando Diniz

Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

Pedro Irujo
Pedro Novais

Themistocles Sampaio
3 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
Moroni Torgan (PFL)
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Freire Júnior
Geovan Freitas
lédio Rosa
Inaldo Leitão (PSDB)
José [ndio
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury

PTB Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Fernando Gonçalves Local: Anexo 11

Nelson Marquezelli Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 3t8~2146



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSDB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Unhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Uma Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

PFL

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Rubem Medina

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abilio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmídt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

1 vaga Remi Trinta

Seeretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares Suplentes

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

PMOB

PSOB

PT

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Udia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

I=rcione Barbalho
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jésus
Rubens Furtan
Silas Câmara

PMOB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
RicardQ .. Noronha
Rita Camata

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
2ira Bezerra

1 vaga

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

PPB

PTB

POT

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho 'Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo ((
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2° Vice-Presidente: RocIrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMOB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonãncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvalclo Biolchí Osmar Seraglio

PSOB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinalclo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

POT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
irisSimoos

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Silvio Torres

Suplentes

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

PauderneyAvelino
Pedro Bittencourt

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11. Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Evilásio Farias
1vaga

PPB

PSOB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Titulares

PTB

PFL

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

PT

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

Belinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMOB
Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1° Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

Eduardo Seabra (PTB)

1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo ((
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares



Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
20 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 _ Reunião: 4·s feiras
Telefones: 318-694416946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

PFL
Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Nilton Capixaba

1 vaga

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Haroldo Lima

POT

PTB

PPB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)
Olímpio Pires

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1° Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Ricardo Maranhão

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Darcisio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Albérico Cordeiro

Fernando Zuppo

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Dr. Heleno
Luis Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Suplentes

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Serafim Venzon

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Max Mauro

Titulares

Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgilio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anjzio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga

Suplentes

Basilio Villani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Barbosa Neto
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
Múcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

PSOB

PMOB

José Borba (PMDB)

Aloizio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSOB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

COMISSÃO DE VIAçAo E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
20 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titularés

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Luis Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

PTB

POT

Bloco PSB, PCdoB

Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 319·7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇAo E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1° ViC&-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
20 VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMOB
Laire Rosado Eunlcio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSOB
AJex Canziani Arthur Virgllio
Alexandre Santos José MilitA0
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurlpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987169901700417007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Paudemey Avelino

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PFL

PSDB

PMDB

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcado Déda
Virgllio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

PDT
José Thomaz NonO (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Suplentes

Suplentes

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

João Ribeiro
José Melo

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Agnaldo Muniz

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Renildo Leal

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

POT
Josué Bengtson

Euripedes Miranda

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PSOB

PFL

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PT
Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

A1dir Cabral
Aroldo Cedraz
Atila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSOB)
Werner Wanderer

Atila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Evandro Milhornen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PFL

PMOB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PedoB)

PTB

PPB

COMISSÃO DA AMAZONIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
10 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2" VICe-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
30 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSOB)
10 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
20 VICe-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
30 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares



Bloco (PSB,PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Femandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Príante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia VAnia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfriclo Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

GastA0 Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgllio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

A1merinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abllio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris Simões

PDT
José Roberto Batochio Femando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS",APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:



Bloco (PSB, pedoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

Suplentes

Eunicio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNAlfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E A

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA AQUELA

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Bispo Wanderval

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

1 vaga

6 vagas

Suplentes

Atila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PFL

PMDB

PSDB

PMDB

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgllío Guimarães
Waldomiro Fioravante

Cabo Júlio

Titulares

Hugo Biehl
Jair Bclsonaro
Nelson Meurer

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Neiva Moreira

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Sarbieri
Silas Brasileiro
Synval GuazzeJli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Sarbelho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka



PSDB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgílio Guimarães

Fernando Gabeira (PV) PPBMarisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagasZenaldo Coutinho
2 vagas

Herculano Anghinetti
José Unhares

PT
PTB

Eduardo Seabra Caio RielaRegis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia3 vagas
POT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Clernentino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (pSn
1° Vice-Presidente: Alberto MourAo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (Pn
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÓE SOBRE O REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (pn
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vrttorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

POT
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

lris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Eurico Miranda
Gilmar Machado Herculano Anghinetti

José Genoíno Hugo Biehl

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo

PMOB

PSOB

PT

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Atila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo 8erzoini
Wellington Dias

PMOB

PSDB

PT

PPB

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Teima de Souza
3 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior



PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Ojalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 0008199 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedr9 Canedo (PSOB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL Almerinda de Carvalho
Eduardo Paes AntOnio Jorge Aracely de Paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho João Ribeiro José Lourenço
Paulo Octávio Mauro Fecury Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Colombo Rubens Furtan
Ursicino Queiroz Raimundo Santos Werner Wanderer
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMDB Ana Catarina
Gustavoa Fruet Albérico Filho Armando Abilio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro Chaves 1 vaga
Wilson Santos

PSDB Adolfo Marinho
Anivaldo Vale José de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
Saulo Pedrosa

PT Henrique Fontana
Antonio Palocci Angela Guadagnin José Pimentel
Or. Rosinha Jair Meneguelli Virgílio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Linhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB) Iris Simões
Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

POT
Alceu Collares Dr. Hélio 1 vaga Celso Jacob

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Anlbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé indio (PMOB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Adauto Pereira
Or. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Or. Hélio

Iris Simões
Renildo Leal

PDT

PTB

Bloco (PSB, PCdoB)

Caio Riela
Rodrigo Maia

Alceu Collares



PSOB
Alolzio Santos André Benassi
Custódio Mattos Ayrton Xerêz
Juquinha João Almeida
Luiz Carlos Hauly Marcio Fortes
Roberto Rocha Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius 1 vaga

PT
Carlito Merss Ben-Hur Ferreira
Fernando Marroni Iara Bernardi
Geraldo Magela João Coser
João Fassarella Professor Luizinho

PPB
Eliseu Moura Almir Sá
Iberê Ferreira Edmar Moreira
Roberto Balestra Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Murilo Domingos Celso Giglio
Rodrigo Maia Duilio Pisaneschi

POT
Luiz Salomão 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco (PSB. PedoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL. PST. PMN. PSO, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,11I E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI CONFLEMENTAR NO64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199 Autor: Poder Exeativo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
10Vice·Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2" Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
30 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira
PTB

POT

Bloco (PL. PST. PMN. PSO, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
10Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Jorge Khoury Corauci Sobrinho
JoSé Lourenço Francisco Rodrigues
Marcondes Gadelha João Ribeiro
Pedro Bittencourt JoSé Carlos Coutinho
Roberto Brant Luciano Pizzatto
Robson Tuma Paes Landim
Rubem Medina 1 vaga

PMOB
Edinho Bez AntOnio do Valle
Eunlcio Oliveira Armando Monteiro
Nelson Proença Flávio Derzi
Paulo Lima Freire Júnior
Pedro Chaves Milton Monti
Salatiel Carvalho 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Veda Crusius Xico Graziano
2 vagas 2 vagas

PT
Geraldo Magela João Grandão
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Enio Bacci Pompeo de Mattos
Bloco (PL. PST. PMN. PSO. PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB. PCdoB)
Sérgio MirandaDjalma Paes

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

Murila Domingos
Rodrigo Maia

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirrner
Gastão Vieira
Pedro Novais



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627198 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AL(NEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374196 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

PMOB

PSOB

PT

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

Ângela Guadagnin
Antonio Paloceí

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PFL

PMDB

PSOB

PT

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Loblo

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo AlcAntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB
3 vagas

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

4 vagas

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

PTB
PPB

Celso Gigio José Carlos Elias
Ary Kara Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias Eurico Miranda

1 vaga Renildo Leal Gerson Peres 1 vaga

POT
PTB

Nelson Marquezelli Max Mauro
Airton Dipp Coriolano Sales 1 vaga Nilton Capixaba

Bloco (PSB, PCdoB)
POT

Pedro Eugênio Vanessa Grazziotin
Enio Bacei Coriolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062



1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

POT
Sérgio Barros (PSDB) Eurípedes Miranda

.. Bloco (PSB, PCdoB)

PSOB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7051

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:
Titulares Suplentes

PFL
Francisco Garcia Elton Rohnelt
IIdefonço Cordeiro Expedito Júnior
Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Zila Bezerra Luís Barbosa

PMOB
Eicione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Confúcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSOB
Badu Picanço Fátima Pelaes
João Castelo Sérgio Carvalho
Nilson Pinto 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
João Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
Nilton Capixaba 1 vaga

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

1 vaga

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

POT

PMOB

Bloco (PSB, PcdoB)

Olimpio Pires

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titularas Suplentes

PFL
Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Ounga Philemon Rodrigues
AncistOnio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luis Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Celso Giglio
Celso Jacob Max Mauro

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonô
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Fernando Gonçalves

Pompeo de Mattos

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

6 vagas

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

4 vagas

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Walfrido Mares Guia

Titulares

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro BiUencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé Indio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolalti
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátíma Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Sérgio Miranda
Bloco PSB,PC do B

Eduardo Campos Eber Silva
PDT

Bloco (PSB, PCdoB)
Pompeo de Mattos

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PFL

PMDB

PSDB

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Philemon Rodrigues
5 vagas

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORR~NCIADE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
José Carlos Vieira Gervásio Silva
Pedro Bittencourt Raimundo Colombo

PMDB
Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral
Renato Vianna 1 vaga

PSDB
Vicente Caropreso Nelson Marchezan
Veda Crusius 1 vaga

PT
Fernando Marroni Carlito Merss

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT

André Benassi Luis Carlos Heinze Hugo Biehl
Feu Rosa PTB

José Militão Caio Riela 'ris Simões
Nelson Otoch PDT

2 vagas Pompeo de Mattos Serafim Venzon
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar Evandro Milhomen

PPS
1 vaga Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Bloco (PL, P5T, PMN, P5D, P5L)

José Antonio

Lincoln Portela

Bloco (PL, P5T, PMN, PSD, P5L)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)

Aldo Rebelo

João Caldas

Coriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José PimentaI
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

POT

PTB

PPB

Bloco (P5B, PCdoB)

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

José Roberto Batochio

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim



PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Servo Comissões Espcíais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
10 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
2" Vice-Presidente:
30 Vice-President~:Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA P.
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bol'1ifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PSOB

PMOB

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Pau/o Magalhães
Vilmar Rocha

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Jorge Adaudo Pereira
Luciano Pizzatto Airton Roveda
Pedro Pedrossian Expedito Júnior
Zila Bezerra Paulo Braga

PMDB
Alcestes Almeida Luiz Bittencourt
Confúcio Moura Moacir Micheletto
Jorge Costa 1 vaga

PSOB
Anivaldo Vale Arthur Virgílio
Ricarte de Freitas 2 vagas
Xico Graziano

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Almir Sá EUriCO Miranda
Gerson Peres Simão Sessim

PTB
Eduardo Seabra Renildo Leal

POT
Sérgio Barros vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

Nelson Marquezelli
1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Suplentes

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Paulo Rocha
3 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTB)

Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Darcfsio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themístocles Sampaio
2 vagas

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Celso Jacob

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaié Cobra

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
João Pizzolatti

Titulares

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine PoseUa
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

C/euber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens FurJan



PV

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPS
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fetter Júnior Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTS
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

POT
Neiva Moreira 1 vaga

Ayrton Xerêz

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

1 vaga

Eduardo Seabra

6 vagas

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andr'3de
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
Arthur Virgílio

Cust6dio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Fernando Coruja

Roberto Jefferson

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Muda1en
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318"2140

Rubens Furlan

Átila Uns
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas . Almeida de Jesus

PPS

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Antonio Feijão
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

1 vaga

João Tota

Alolzio Santos
2 vagas

Padre Roque
1 vaga

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOS

PMOB

Ouilio Pisaneschi

Or. Hélio

Ary Kara

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Pedro Wilson
Wellington Dias

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson GabrielJi (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,.
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (DIREITOS
SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair MeneguelJi
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmênio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

Afmerínda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Armando Abrlio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PPS

Bloco (PSB, PcdoB)
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)
Cabo Júlio Eujácio Simões

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco PSB, pedoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, PMN, PSO, PSL
Paulo José Gouvêa Oe Velasco

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Eber Silva Serafim Venzon



COMISSÃO_ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇAo DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇAo DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

PDT
Eurlpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 3180767

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Non6
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

PMDB
Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

PSDB
André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

PT
Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

PPB
Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi

PDT
Enio Bacci

Bloco (PSB, PCdoB
José Antonio

Eujácio Simões

PV

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Aloízio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocei
Iara Bernardi

2 vagas

João Pizzolatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERCíCIOS DE

EMERG~NCIA NA USINA NUCLEAR ANGRA 11
Proposição: Autor: Deputado Fernando Gabeira
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (pn
2° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (PV)
Titulares Suplentes

PFL
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

PMOB
Glycon Terra Pinto 1 vaga

PSOB
Antonio Feijão 1 vaga

PT
Luiz Sérgio 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro 1 vaga

PTB
Eduardo Paes 1 vaga

POT
Agnaldo Muniz 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Pastor Valdeci Paiva 1 vaga

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
Silvio Torres
Vicente Arruda

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

Átila Lins
Elton Rohnelt

Gervásio Silva
IIdefonça Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian

Roberto Pessoa

Hermes Parcianello
José Indio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

PPS
Regis Cavalcanti 1 vaga
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 50 DO ART. 14
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 50 DO ART. 14
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (pn
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

PTB
Celso Giglio Josué Bengtson

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Regis Cavalcante
secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li. Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIANACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
20 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)



PDT
Femando Coruja Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

PPS
Pedro Eugênio Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. de Comissões Especiai, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Olipio Pires Wanderley Martins
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

Suplentes

José Antonio

EunicioOliveira
Gustavo Fruet

João'Colaço

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Francisco Coelho
Lael Varella

Neuton Lima
Oscar Andrade

Pedro Femandes
Wemer Wanderer

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatlel Carvalho
3 vagas

B. Sá
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

3 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Professor luizinho
1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

PT

PTB

PPB

PSDB

PMOB

PMDB

Armando Monteiro
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

José Ronaldo
Luis Barbosa
Medeiros
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Roland Lavigne

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Jandira Feghali

PFL

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Magela (pn
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

1 vaga

Cláudio Cajado

Albérico Cordeiro

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci OliVeira

Aloizio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Marcio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Alcione Athayde
Francisco Silva Femando Gonçalves
Júlio Reçlecker José Carlos Elias

Suplentes

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcisio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Aldir Cabral
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PFL

PPB

PTB

POT

PFL

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Alberto Goldman
Basílio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Titulares

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Duflio Pisaneschi

Jandira Feghali

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serv. De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVID~NCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo SimOes (pn
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

José Carlos Aleluia



PSDB
Carlos MOSCOfll Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
VICente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
Geraldo Magela Ricardo 8erzoini

PPB
lris Simões Renildo Leal

PDT
Alceu Collare& Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (Pl, PST, PMN, PSD, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTlTUIÇAO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇAo, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSA0, APLICÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTéRIO PÚBLICO"
ProposiçAo: PEC 137199 Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1° VICe-Presidente: Jaime Martins (PFL)
:zo Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
30 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titula.... Suplentes

Celso Jacob Fernando Corija
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus
Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

Silas Câmara
1 vaga

1 vaga

Clementino Coelho

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PTB

PDT

PPS

PFL

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Givaldo CarimbA0

Márcio Bittar

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Ànexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318·2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOL~NCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇOES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDS)
2° VICe-Presidente: Wtlllngton Rocha (PT)
3° Vice-Pl'lald.nte:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
TJtuIlI'll

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Loblo
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
Joio Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Paulo Marinho

Cezar Schirmer
GastA0 Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PMDB
Marçal Filho

Osvaldo Reis
4 vagas

Alberto Mourlo
Joio Colaço
Joio MagalhAe!
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

PMDB
Alberto Fraga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
2 vagas

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
VICente Arruda

PSDB
Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Lino Rossi
Marcus Vicente

Nieias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Coronel Garcia
Lino Rossi
Luiz Ribeiro
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres

PSDB
Mário Negromonte

Paulo Kobayashi
Sérgio Barros

3 vagas

Henrique Fontana Antonio Carlos Biscaia
3 vagas Antonio Palocei

Marcos Rolim
Wellington Dias

Antonio Carlos Biscaia
Femando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

Cleonâncio Fonseca
Hugo Blehl
Jonival.,lucas Júnior

PT

PpB
Gerson Peres
Romel Anizio

Yvonilton Gonçalves

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

PT

PPB

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho



Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PTB Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Fernando Gonçalves Cabo Júlio Paulo JoSé Gouvêa
José Carlos Martinez PPS

Neiva Moreira

Or. Evilásio

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Emerson Kapaz Ayrton Xer6z
secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX: 318-2140



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PRECO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o pane
Porte de CorreIo
Assinatura OCO ou OSF do pane (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31.00
R$ 96.60

R$ 127.60
R$ 0.30
R$ 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o pane
Porte de CorreIo
Assinatura OCO ou OSF do pane (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão =02902

R$ 62.00
R$ 193.20
R$ 255.20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompannaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econõmica Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta na 920001-2. Banco do
Brasil. Agência 3602-1. conta na 170500-8. ou reCIbo de aeposito via FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP. Inalcanao a assmatura pretenalda. conforme tabela ae códigos
mdentificadores abaixo Q1scnmmado:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORACÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SINo - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheoue via cana para efetivar assinaturas dos OCN.

Maiores informações Delos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. Serviço de
Administração EconômIca-Financeira/Controle de Assinaturas. com José Leite. Ivamr Duane
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

DlatrlbulçAo gratuita

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

ISBN: 85·7365-047-8

R$4,40

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7385-049-4

R'S,SO

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85·7365~57·5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$3,30

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Infonnações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CE:NTRO DE: ::XUMENTAÇAO E: INFORIJlACÃO

COOR:,E:NACÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DistribUição gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

t..}:~ <,:QS·:!·'~ ...
N5'l"l'1"D1ÇÃO

~~., '~':!.~: ...:,:::'t.

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

A111111:
o OUE HA DE "DUO

nA .usuaRe,,"

ISSI( 1415-5885

Distribuição gratuita

CHAMBER OF DEPUTlES

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

RS 1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83·7365-{)38-9

RS 2,20

:"OcaIS ae venaa: Midla Llvrana. E:. P':ncloal e Anexo 11/ aa Cámara aos Oeoutaaos. Te!eíones: (061) 318-64nf7271
IntormaÇóes: Cooraenacáo ae Puo::caCóes. Telelo~e: (061) 318-6865.



rsENADO
IFEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 760 PÁGINAS


