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CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo N° 9, DE 1999

Pronoga o prazo da Comisdo Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o avanço e a impunidade do narcotlifico.

Faço saber que a Cêmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 10 Fica prorrogado por cento e vinte dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão

Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cêmara dos Deputados, 3 de novembro de 1999. - Michel Temer.
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Pernambuco - FIEPE. Trajetória vitoriosa da
entidade. 52104

ORo HELENO (PSDB - RJ) - Implantação
de usina termelétrica no Município de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro. 52105

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Análise crítica
da atuação do Presidente Fernando Henrique
Cardoso com relação à economia e à situação
social do País. 52106

GERALDO MAGELA (PT - DF) - Pedido
de convocação do Ministro Eliseu Padilha, dos
Transportes, para esclarecimentos, junto à
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
sobre denúncias do jornal Folha de S.Paulo
relativas a irregularidades no pagamento de
precatórios por parte do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER........................ 52108

MARISA SERRANO (PSDB - MS) - Clima
de insegurança pública reinante no Estado do
Mato Grosso do Sul. Conseqüências da invasão,
por índios e membros do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, de
propriedades produtivas no Estado. Assassinato
da Prefeita Dorcelina de Oliveira Folador, do
Município de Mundo Novo..................................... 52109

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) 
Prática de sonegação e evasão fiscal por parte
dos bancos no País. Aumento abusivo dos lucros
bancários. Necessidade de regulamentação do
Sistema Financeiro Nacional. 52109

EURlpEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Desnecessidade de demissão de servidores
públicos pelo Governo do Estado de Rondônia.
Críticas à terceirização de serviços públicos no
Estado. .. 52110

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Relatório do
orador à Comissão de Finanças e Tributação
sobre o Projeto de Lei nO 1.699, de 1999, do
Poder Executivo, determinando a transferência,
para a Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP, das funções regulatórias e de
fiscalização atribuídas ao IRB-Brasil Resseguros
S.A. pelo Decreto-Lei nO 73, de 1966. 52111

MANOEL SALVIANO (PSDB - CE) 
Transcurso do cinqüentenário de vida sacerdotal
de Dom Newton Holanda Gurgel, Bispo
Diocesano do Crato, e do trigésimo aniversário
da inauguração da estátua de Pe. Cícero Romão
Batista, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. 52114

RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Pela
ordem) - Anúncio de apresentação de projeto de
lei referente à inserção de mensagem de
advertência na propaganda de bebidas
alcoólicas, esclarecedora dos malefícios
decorrentes do consumo dessas substâncias. ...... 52115

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Liberação,
pelo Ministério do Esporte e Turismo, de verba
destinada à construção de ginásio poliesportivo no
Município de Nilópolis, Estado do Rio de Janeiro. ... 52115

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) - Apelo
ao governo rondoniense para adoção de
providências sobre superação das condições
precárias de funcionamento do Hospital João
Paulo li, em Porto Velho, Estado de Rondônia..... 52115

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Elogio ao
Ministro José Carlos Dias, da Justiça, pelo

anúncio de adoção de providências enérgicas
contra a infiltração do crime organizado e os atos
de corrupção no âmbito das Polícias Civil e Militar. 52116

DARClslO PERONDI (PMDB - RS) 
Inconsistência das denúncias publicadas em
matéria jornalística sobre possível envolvimento
do Ministro Eliseu Padilha, dos Transportes, em
irregularidades administrativas. 52116

PAULO ROCHA (PT - PA) - Proposta de
criação de Comissão Especial para estudo e
equacionamento do problema habitacional no
País. Dados da Caixa Econômica Federal sobre
o aumento da inadimplência de mutuários da
casa própna. 52117

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Solidariedade à manifestação de protesto contra
o fechamento da Escola do Serviço Social da
Indústria - SESI, no Município de Batatais,
Estado de São Paulo. 52117

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) 
Realização, no Município de Lages, Estado de
Santa Catarina, da Expolages, feira dos setores
agropecuário, industrial e comercial. 52118

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Pedido à
Secretaria de Patrimônio da União, à Polícia
Federal e ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, para adoção de
providências contra ameaças de grileiros de
terras a remanescentes de quilombo da Fazenda
Jatobá, no Municipio de Muquém de São Fran-
cisco, Estado da Bahia. 52118

OSMÂNIO PEREIRA (PMDB - MG) 
Sugestões ao Governo Federal para viabilização
do Programa de Revitalização de Cooperativas
de Produção Agropecuária - RECOOP.,Críticas à
edição de medida provisória sobre tributação das
cooperativas. 52119

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) 
Indignação com o bárbaro assassinato da
Prefeita Dorcelina de Oliveira Folador, do
Municipio de Mundo Novo, Estado do Mato
Grosso do Sul. Nota divulgada pela Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB sobre o
acontecimento. Solicitação ao Presidente da
Casa, Deputado Michel Temer, de manifestação
pública em repúdio ao hediondo crime. 52121

V - Grande expediente
LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Indignação

com o bárbaro assassinato da Prefeita Dorcelina
de Oliveira Folador, do Municipio de Mundo
Novo, Estado do Mato Grosso do Sul. Combate à
impunidade no Pais............................................... 52122

EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pela ordem)
- Definição de modelo energético para a Amazônia.
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Privatização da empresa Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE. 52125

JOSI: JANENE (PPB - PR) - Assassinato
da Prefeita Dorcelina de Oliveira Folador, do
Municipio de Mundo Novo, Estado do Mato
Grosso do Sul. Inoperância do Banco Central
demonstrada na existência de caixa dois no
Banco Bandeirantes. Déficit habitacional
brasileiro. Extinção de Companhias de Habitação
Popular - COHAB, em decorrência da política
habitacional promovida pela Caixa Econômica
Federal. Sucesso do Projeto Renascer e do
Programa Poupalar, implantados pela Companhia
de Habitação Popular - COHAB, no Município de
Londrina, Estado do Paraná. Malversação de
recursos públicos destinados à construção de
moradias populares. Estabelecimento de critério
único para quitação de imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro da Habitação. Fixação, por
medida provisória, de normas para renegociação
de débitos de mutuários com o referido Sistema.... 52127

DR. HI:L10 (PDT - SP. Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei permissivo da
utilização, por veículos de transporte escolar, de
faixa adesiva com o distico ESCOLAR em
substituição à pintura............................................. 52131

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem) - Inauguração de canal da Rede Vida em
Salvador, Estado da Bahia. Assassinato da
Prefeita Dorcelina de Oliveira Folador, do
Município de Mundo Novo, Estado do Mato
Grosso do Sul. Necessidade de atuação
enérgica das autoridades governamentais para
coibir o crime organizado no País. 52131

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem) - Anúncio da apresentação de projeto de
lei sobre concessão pública de rodovias e
cobrança de pedágios. 52132

OR. HI:L10 (POT - SP. Pela ordem) 
Homenagem póstuma à Dra. Nise da Silveira,
introdutora da terapia ocupacional com
deficientes. Consternação diante do bárbaro
assassinato da Prefeita Oorcelina de Oliveira
Folador, do Município de Mundo Novo, Estado do
Mato Grosso do Sul. Prorrogação do prazo para
funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Narcotráfico. Aumento alarmante da
violência nos grandes centros urbanos do País.... 52132

MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem)
Solicitação à Presidência de abertura das
galerias às delegações de representantes
sindicais dos estados no acompanhamento da
votação do Projeto de Lei n° 4.811, de 1998, que
disciplina o regime de emprego público do

pessoal da administração federal direta,
autárquica e fundacional. 52133

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre
regularização, pela União, de débitos com a
Previdência Social e criação de comissão quadri-
partite para controle, administração e fiscalização
dos recursos arrecadados pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social........................... 52133

AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem) Irregularidades, segundo
denúncias do jornal Folha de S.Paulo, no
pagamento de precatórios pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
Convocação do Ministro Eliseu Padilha, dos
Transportes, para prestação de esclarecimentos
à Casa. Pedido encaminhado ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público para
investigação do caso ,........................ 52135

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem) - Descumprimento, pelo Govemo
Fernando Henrique Cardoso, de norma
constitucional referente à revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos. Decisão da
Juíza Salete Maria Polita Maccalóz, da 78 Vara
Federal do Rio de Janeiro, sobre ação da
Federação Nacional das Associações da Justiça
do Trabalho relativa à obrigatoriedade
constitucional da revisão anual. 52136

JOSI: GENOINO (PT - SP. Como Líder) 
Assassinato da Prefeita Dorcelina de Oliveira
Folador, do Município de Novo Mundo, Estado do
Mato Grosso do SuL............................................. 52136

MIRIAM REID (PDT - RJ. Pela ordem) 
Assassinato da Prefeita Dorcelina de Oliveira
Folador, do Município de Mundo Novo, Estado do
Mato Grosso do Sul. Defesa de instalação de
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à
apuração dos crimes políticos cometidos nos
últimos dez anos no Pais. 52137

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Questão de
ordem) - Solicitação à Presidência de
convocação dos Srs. Deputados ao plenário para
início da Ordem do Dia.......................................... 52138

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Determinação do encerramento dos trabalhos
das Comissões. Solicitação aos Srs. Deputados
de comparecimento ao plenário para início da
Ordem do Dia. 52139

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem) - Responsabilidade do Senhor Presidente
da República pelo combate à corrupção e à
violência no País. 52139
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ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Como
Líder) - Indignação do orador contra o
assassinato da Prefeita Dorcelina de Oliveira
Folador, do Município'de Mundo Novo, Estado do
Mato Grosso do Sul. Manifestação de pesar pelo
falecimento da psiquiatra Nise da Silveira............. 52139

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem) 
Exigência de apuração e punição dos
responsáveis pelo assassínato da Prefeita
Dorcelina de Oliveira Folador, do Município de
Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul.
Retomada da atividade industrial navaL.............. 52140

PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia. 52.141

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem) 
Ampliação, pela Casa, do debate da Proposta de
Emenda à Constituição nO 136, de 1999, sobre
aplicação do regime de previdência contributivo
aos servidores públicos inativos e pensionistas
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Realização de maiores investimentos no Sistema
Único de Saúde - SUS.......................................... 52141

PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocação dos deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia................................. 52142

EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela
ordem) - Encaminhamento, pela bancada federal
catarinense, de emendas ao Orçamento Geral da
União. Urgente decisão sobre a continuidade ou
extinção de emendas orçamentárias individuais... 52142

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para inversão da pauta, para
apreciação dos itens 4 e 2 preliminarmente.......... 52146

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO
FARIA DE SÁ. 52146

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. 52146

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução nO 52,
de 1999, que prorroga o prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
avanço e a impunidade do narcotráfico................. 52146

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. 52146

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado WALTER PINHEIRO. 52147

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da discussão. 52147

Votação do projeto. 52147

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA,· ALDO REBELO,
WALDEMIR MOKA, DR. HÉLIO, BISPO
RODRIGUES, VICENTE CAROPRESO, PADRE
ROQUE, CELSO GIGLlO, RUBENS BUENO,
ROBERTO ARGENTA, NILTON BAIANO,
RICARDO BARROS. 52147

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto. 52150

Promulgação da Resolução nO 9, de 1999,
da Câmara dos Deputados.................................... 52150

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em tumo único, do Projeto de Lei nO 1.808-A, de
1999, que altera dispositivo da Lei nO 9.615, de
1998, que institui nonnas gerais sobre desporto e
dá outras providências. 52150

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. 52150

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado GEOVAN FREITAS. 52150

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da discussão. 52152

Votação das emendas oferecidas pelo Re-
lator da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. 52152

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA. 52152

PRESIDENTE (Michel Temer)
Esclarecimento ao Plenário sobre a matéria em
votação. 52152

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
EURICO MIRANDA, PROFESSOR LUIZINHO,
BISPO RODRIGUES............................................. 52152

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
das emendas. 52152

Votação do projeto. 52152

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS BUENO, MENDES RIBEIRO FILHO,
CELSO GIGLlO, WALTER PINHEIRO, ALDO
REBELO, VICENTE CAROPRESO, DR. HÉLIO,
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EURICO MIRANDA, RICARDO BARROS,
ROBERTO ARGENTA, GERMANO RIGOTTO. '" 52153

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do projeto e da redação final. 52155

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 52155

JAIRO CARNEIRO (Pela ordem) - Funciona-
mento da Comissão da Reforma do Poder
Judiciário concomitantemente à Ordem do Dia..... 52155

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) 
Agradecimento aos Líderes partidários pela
aprovação do Projeto de Lei nO 1.808-A, de 1999. 52155

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei 4.811-A, de
1998, que disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração Federal
direta, autárquica e fundacional. 52155

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
Alerta à Presidência sobre obstrução da pauta..... 52156

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Alerta
à Presidência sobre ocorrência de obstrução da
pauta. Realização de trabalhos nas Comissões
simultaneamente à Ordem do Dia. 52156

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado PAULO MAGALHÃES........................... 52156

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados AVENZOAR ARRUDA, URSICINO
QUEIROZ, FERNANDO CORUJA, MANOEL
CASTRO, DR. ROSINHA, RONALDO
VASCONCELLOS.................................................. 52160

PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
Adiamento da discussão da matéria. 52165

Apresentação de proposições: PAULO
PAIM; AVENZOAR ARRUDA; NELSON
PELLEGRINO; CIRO NOGUEIRA E OUTROS;
JOSÉ MACHADO; DR. HÉLIO; MARCOS
CINTRA; RUBENS BUENO; LUIZ
BITTENCOURT; LUCI CHOINACKI; VALDEMAR
COSTA NETO; ALCEU COLLARES; JOÃO
PAULO; WELLlNGTON DIAS E OUTROS;
VANESSA GRAZZIOTIN; ANTONIO FEIJÃO E
OUTROS; PEDRO CELSO; VIVALDO
BARBOSA; NELSON PELLEGRINO; HERMES
PARCIANELLO; UBIRATAN AGUIAR. 52165

VII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: walfredo Romano Alves
Júnior. 52273

b) Dispensa: Caroline Alvares Alberto
Machado. 52273

c) Nomeação: Júlio Aparecido Bittencourt,
Liliane Paschoaleto Trindade, Lúcio Soares da
Rocha, Paulo Antônio Motta dos Santos. 52273

d) Designação por acesso: Humberto
Nápoli Licursi, Jovelina de Assis Oliveira,
Marcelo Augusto da Silva Costa. 52274

e) Designação: Neliedja Rocha Lima. 52274

COMISSÕES
3 -ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, Termo de Reunião, em 3-11-99. 52274

b) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 648 Reunião (Ordinária), em 3-11-99.... 52275

c) Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, *41 8 Reunião (Audiência Pública), em
16-9-99, 428 Reunião (Ordinária), em 22-9-99,
*438 Reunião (Audiência Pública), em 28-9-99,
448 Reunião (Extraordinária), em 28-9-99, 458

Reunião (Ordinária), em 29-9-99, *468 Reunião
(Extraordinária), em 29-9-99, *478 Reunião
(Audiência Pública), em 30-9-99, 488 Reunião
(Ordinária), em 6-10-99, 4ga Reunião (Ordinária),
7-10-99, 508 Reunião (Ordinária), em 19-10-99,
51 8 Reunião (Ordinária), em 20-10-99, 528

Reunião (Ordinária), em 27-10-99 e 538 Reunião
(Ordinária), em 3-11-99. 52276

d) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nO 33-A/99 (Juízes Classistas),
Termo de Reunião, em 3-11-99. 52381

*Atas com notas taquigráficas
4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Desenvolvimento Urbano

e Interior, nO 12, em 3-11-99. 52381

b) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nO 11, em 3-11-99................................... 52382

c) Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nO 35, em
27-10-99 e nO 36, em 3-11-99................................ 52382

5-MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 - COMISSÕES
SUPLEMENTO
Resolução nO 9/99 - Prorroga o prazo da

CPI destinada a investigar o avanço e a impuni
dade do l'Iarcotráfico.
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Ata da 2021 Sessão, em 3 de novembro de 1999

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1f! Vice-Presidente;
Severino Cavalcanti, 2g Vice-Presidente; Marçal Filho e Themístocles Sampaio,

§ 212 do artigo 18 do Regimento Intemo

ÀS 14 HORAS, COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Luciano Castro

AMAPÁ

PSDB
PMDB

Babá
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Renildo Leal
Presentes do Pará: 4

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcos Afonso
Presentes do Acre: 4

PSB/PCdoB

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB

Eunício Oliveira PMDB
José Linhares PPB
Manoel Salviano PSDB

Moroni Torgan PFL

Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Presentes do ceará: 8

PIAuí
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PT

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

Átila Lira
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB

João Ribeiro PFL
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 4

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Eliseu Moura PPB

João Castelo PSDB

José Antonio PSB

Neiva Moreira PDT

Pedro Fernandes PFL
Sebastião Madeira PSDB

Presentes do Maranhão: 7

Bloco

AMAZONAS

José Melo PFL
Presentes do Amazonas: 1

RONDÔNIA
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE

PFL
PPB
PFL
PT

Partido

RORAIMA

Elton Rohnelt PFL
Presente de Roraima: 1

Antonio Feijão
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 2

PARÁ

PT
PSDB
PT
PTB
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PARAíBA
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Presentes da Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL
Presentes de Pernambuco: 6

ALAGOAS
Augusto Farias PPB
José Thomaz Nonô PFL
Presentes de Alagoas: 2

SERGIPE

Marcelo Déda PT
Presente de Sergipe: 1

BAHIA
Eujácio Simões PL PUPST/PSL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
José Lourenço PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Presentes da Bahia: 15

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mosconi PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Hélio Costa PMDB

Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT

João Magno PT
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Narcio Rodrigues PSDB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 22

EspíRITO SANTO
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Francisco Silva PPB
Jair Bolsonaro PPB
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miriam Reid por
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL
Paulo Feij6 PSDB
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO
Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Celso Giglio PTB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PST PUPST/PSL
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RIO GRANDE DO SUL

Alceu Colares PDT
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMOB
Darcísio Perondi PMDB
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana. PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSOB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Waldir Schimidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

SANTA CATARINA

Antônio carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolati PPB
Luci Choinacki PT
Presentes de Santa Catarina: 7

PARANÁ
Alex Canziani PSOB
Chico da Princesa PSOB
Dilceu Sperafinco PPB
Fávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMOB
ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Ricardo Barros PPB
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 16

PUPSTIPSL

PSBIPCdoB
PUPST/PSL

Barbosa Neto
Euler Morais
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Noberto Teixeira

Pedro Chaves
Pedro Wilson

Pi\oberto Balestra

Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL
I

Marçal Filho PMOB
Marisa Serrano PSOB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2

Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duílio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Fernando Zuppo PDT
José Abreu PTN
José Genoíno PT
José Machado PT
Julio Semeghini PSDB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Sampaio Dória PSDB
Valdemar Costa Neto PL
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 29

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB

PMDB
PT

PPB
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1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A

lista de presença registra o comparecimento de 203
Senhores Deputados.

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. MARÇAL FILHO, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. CAIO RIELA, servindo como 12

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N!! 1.&40

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 64, § 12, da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de V. ExDs, o texto do
projeto de lei complementar que "Dá nova redação ao
inciso I do art. 33 da Lei Complementar n287, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, e da outras providências".

Brasília, 29 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EMI N2 893/MF/CCPR

Brasília, 28 de outubro de" 999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada

consideração de Vossa Excelência o anexo
anteprojeto alterando a Lei Complementar n2 87,de
13 de setembro de 1996, que introduziu modificações
na tributação do ICMS, tendo como um de seus
principais objetivos o incetivos às exportações de
produtos primários e semi elaborados.

2) No inciso I do art. 33 da citada Lei os
contribuintes ficaram autorizados, a partir de 12de ja
neiro de 1998, a se creditarem do ICMS incidentenas
aquisições de bens de uso e consumo dO
estabelecimento.

3) A entrada em vigência desse dispositivo no
prazo original implicaria substancial queda nas receitas
dos Estados e Municípios, o que levou o Congresso
Nacional a aprovar, por intermédio da Lei Complementar
n2 92, de 23 de dezembro de 1997, a prorrogação
daquele prazo para o início do ano 2000, tempo julgado
suficiente para que os tesouros estaduais e municipais
pudessem melhor absorver os efeitos da Lei.

4) Nas recentes conversas com Governadores
dos Estados, chegou-se à conclusão da necessidade
de nova prorrogação do prazo de vigência da Lei para
12 de janeiro de 2003, uma vez que persistem os
motivos que justificaram a primeira prorrogação, o
que nos leva a trazer à consideração de Vossa
Excelência a presente proposta.

Respeitosamente, - Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda - Pedro Parente, Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 83, DE 1999

Dá nova redação ao inciso I do art.
33 da Lei Complementar n2 87, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12O inciso I do art. 33 da Lei Complementar

n9 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"I - somente darão direito de crédito as
meracadorias destinadas ao uso ou
consumo do estabelecimento, nele entradas
a partir de 12de janeiro de 2003," (NR)

Art. 22 Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de
1996, passam a vigorar com a expressão "2003" em
substituição a "1998".

Art. 39 Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar nQ 87, de 1996, passam a vigorar
com a expressão "de 1996 a 2002" em substituição a
"de 1996 e 1997".

Art. 42Es.ta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 52 Fica revogada a Lei Complementar n292,
de 23 de dezembro de 1997.

Brasília,
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Urgência Constitucional

AVISO Nº 1.928-C. CIVIL.

Brasília, 29 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa a projeto de lei complementar que "Dá nova
redação ao inciso I do art. 33 da Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 199!3, que dispõe sobre
o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providências".

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

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio de Oliveira,
Líder do PFL, nos seguintes termos,

OFíCIO N2 1.736-L-PFU99

Brasília, 27 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª o Deputado Roberto Brant para

integrar, como membro titular, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 175, de 1995, do Poder Executivo, que
"Altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional", em
substituição ao Deputado Rodrigo Maia.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em, 3-11-99. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/II/N21.431/99

Brasília, 3 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª o Deputado Sebastião Madeira,

como membro titular, para integrar a Comissão

Parlamentar de Inquérito "destinada a investigar o
avanço e a impunidade do narcotráfico", em
substituição à Deputada Zulaiê Cobra, passando esta
para a condição de suplente.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Alves,
Líder do PSDB.

Defiro.
Em, 3-11-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Pre~idente no exercício da
Presidência.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 940-P/99-CCJR

Brasília, 22 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exª, para as providências
regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 265/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 21 de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 941-P/99-CCJR

Brasília, 22 de outubro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exª, para as providências
regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 270/99, apreciado por este Órgão
Técnico em 21 de outubro de corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

OF. Nº 943-P/99-CCJR

Brasília, 22 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, para as providências

regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 274/99, apreciado por este Órgão Técnico em 21
de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.
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Brasília, 22 de outubro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex!!, para as providências

regimentais cabíveis, o Projeto de ~ecreto ~egislativo

nº 231199, apreciado por este Órgao Técnico em 21
de outubro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex!!
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

Do Sr. Deputado Delfim Netto, Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nos seguintes termos:

Brasília, 30 de setembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!!, em cumprimento ao art. 58

do Regimento Interno, que esta Comissão rejeitou,
em reunião ordinária realizada no dia 29-9-99, a
Proposta de Fiscalização e Controle nº 80/9?,_do Sr.
Inácio Arruda, que "solicita que a Comls~o de
Fiscalização Financeira e Control~ exa!11Jn~. o
contrato de associação entre a Petroleo BraSileiro
S.A. e a OPP Petroquímica, empresa do Gru~o

Odebrecht, para a Constituição da Companhia
Nacional de Produtos Petroquímicos (CNPP), em
Paulinia, Estado de São Paulo".

Aproveito o ensejo para renovara V. Ex·
protestos de estima e consideração. - Deputado
Delfim Netto, Presidente.

INDICAÇÃO N° 490, DE 1999
(DO SR. FERNANDO CORUJA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, a inclusão de recursos financeiros específicos destinados aos serviços de
assistência técnica e extensão rural no Estado de Santa Catarina.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Orçamento e Gestão:

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, propomos que o Ministério do Orçamento e Gestão, a
inclusão de recursos financeiros específicos, destinados aos serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural no Estado de Santa Catarina.

JUSTIFICAÇÃO

Senhor Ministro, faço esta indicação, por que tal medida beneficiará
na grande maioria mini e pequenos agricultores ávidos deste serviço e em
condições de obter ótimos resultados para a agricultura. Esses recursos dará mais
condições técnicas para os produtores, visando uma grande melhoria na qualidade
da produção. Os agricultores estão precisando de incentivos para continuar
plantando, e estão necessitando de uma Assistência Técnica que dê orientação
para no plantio de sua produção.
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Tal medida irã amenizar boa parte da situação em que se encontra a
agricuilura brasileira, evitando uma queda na safra do pais.

Sala das Sessões, de de 1999.

/
Deputado FERNANDO CORUJA

i./"\
.~ I

§ 1° Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal. á
Câmara dos Deputados. ou a qualquer de suas Comissões. por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva. para expor assunto de relevância de
seu Ministério. .*2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão
encaminhar pedidos cscritos de mlonnações a Ministros de Estado ou a qualquer das
pessoas reteridas no "caput" deste anigo, importando em crime de responsabilidade a
recusa. ou o não atendimento. no prazo de trinta dias. bem como a prestação de
infonnações falsas.

*" § 211 com redaçiio dada pela Hmenda (·on.'itrlUClOnal de ReVl.vão no} 2, de 07 06 199-1.

REQUERIMENTO DE N° , DE ..
(Do Sr. Fernando Coruja)

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Requer o encaminhamento de
indicação ao Exmo.Sr.Ministro do
Orçamento e Gestão - Dr. Martus Antõnio
Rodrigues Tavares, de solicitação de
recursos financeiros especiflCOs, destinados
aos serviços de Assistência Técnica e
Extensão Rural no Estado de Santa
Catarina.

RESOLUÇÃO ND 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TiTULO 11
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capitulo IV
DAS COMISSÕES

Senhor Presidente: 'ieção I
Disposições Gerais

Sala da 5esslles, de de 1999.

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

.....................................~ .

IV - eonvocar Ministro de Estado para prestar. pessoalmente. intonnações
sobre assunto previamente detenninado. ou conceder-lhe audiência para expor assunto
de relevâncía de seu ministério:

V - encaminhar. através da Mesa. pedidos escritos de intonnação a Ministro
de Estado:

VI - receber petições. reclamações ou representações de qualquer pessoa
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades publicas. na fonna do ano 253:

VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VIII - acompanhar e apreciar programas de obras. planos nacionais.

regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em aniculação
com a Comissão Mista Pennanente de que trata o an, 166, § 1°. da Constituição
Federal;

IX - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira.
orçamentária. operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, incluídas as fundações c sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público tederal. em aniculação com a Comissão Mista Pennanente de que trata o ano
166, § 1°, da Constituição Federal:

X - detcnninar a realização. com o auxilio do Tribunal de Contas da União.
de diligências. pericias. inspeções e auditorias de natureza contábil. tinanceira.

•orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
,Legislativo, Executivo' e Judiciário. da administração direta e indireta. incluidas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público tederal:

Art. 24. Às Comissões Pennanentes. em razão da matéria de sua
compclência. e às demais Comissões. no que lhes lor aplicável, cabe:

I - discutir e votar as proposições sujeitas á deliberação do Plenário que lhes
forem distribuídas:

11 - discutir e votar projetos de lei. dispensada a competência do Plenário,
salvo o disposto no *2° do ano 132 e excetuados os projetos:

a) de lei complementar:
b) de código:
c) de iniciativa popular:

I ,((Jq,.? d) de Comissão:
z( IC~ I 7\ e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o §

1° do ano 68 da Constituição Federal:
f) oriundos do Senado, ou por ele emendados. que tenham sido aprovados

pelo Plenário de qualquer das Casas:
g) que tenham recebido pareceres dívergentes:

h) em regime de urgênCIa:
1II - realizar audiênCias publicas com entidades da SOCiedade civil:

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

SEÇÃO 11
Das Atribui~Oes do Congresso Nacional

CONSTITUIÇÃO
IlA

REP('IJUC\ ....:m:R,\TI\',\ DO IJRASIL.
1988

Com fundamento no art. 50, § 2.0. da Constituição Federal, e
nos arts. 2.4, inciso V e § 2.0, e 115, inciso I. do Regimento Interno, solicito a
V.Excia., que seja encaminhado a indicação ao Exmo.Sr. Martus Antônio
Rodrigues Tavares - Ministro do Orçamento e Gestão, que solicita recursos
financeiros especlficos, destinados aos serviços de Assistência Técnica e
Extensão Rural no Estado de Santa Catarina.

Art. 50. A Câmara dos Deputadus e o Senado Federal. ou qualquer de suas
Comissões. poderão convocar ~1inistro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos
diretamente subordinados á Presidência da Reptiblica para prestarem, pessoalmente,
infonnações ~obre assunto previamente. determinado. importando em crime de
responsabilidade a uusência sem justilienção udequada.

111 Arllgu, "f..upUI '1• Lrim rl!due,ürj duJa pL'/à /:'mlmdu ( 'ommrucuma/-de ReVl,'iüo n' 2. de
(}7061994.

..........................................................................................................................
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7
Deputado~UJA

XI - exercer a fiscalização c o controle dos atos do Poder Exeçutivo.
incluidos os da administração indireta:

XII - propor a sustação dos atos normativos do Poder Exeçutivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. elaborando <l

respectivo decreto legislativo:
XIII - estudar qualquer assuntO compreendido no respectivo campo temlilico

ou área de atividade. podendo promover. em seu âmbito. conferêneias. exposições.
palestras ou seminários;

XIV - solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da
administração pública direta. indireta ou fUndacional. e da s~iedade civil. pal'l\
elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando a diligência
dilação dos prazos.

§ (" Aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação
conclusiva das Comissões, no que couber. as disposições previstas para as matérias
submetidas à apreciação do Plenário da Câmara.

§ 2° As atribuições contidas nos incisos V e XII do caput não excluem a
iniciativa concorrente de Deputado.

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ala

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determimldo
assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito,
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

Capitulo IV
DOS REQUERIMENTOS

Seção 11
Sujeitos a Despacho do Presidente. Ouvida a Mesa

Art. 115. Serão escritos e despachados no prazo de cinco sessões, pelo
Presidente, ouvida a Mesa. e publicados com a respectiva decisão no Diàrio do
Congresso Nacional. os requerimentos que solicitem:

(. intormação a Ministro de Estado:
11 - inserção, nos Anais da Câmara. de informações, doCUlllClllOS ou discurso

de representante de outro Poder, quando nào lidos integralmente pelo andor que a eles
fez remissão.

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, caberá reçUfSO ao Plenário dentro em
cinco sessões a contar da publicação do despacho indeferitório no Diário do Congresso
Nacional. O recurso será decidido pelo processo simbólico, sem discusslo, sendo
permitido o encaminhamento de votação pelo Autor do requerimento e pelos Lideres.
por cinco minutos cada um.

INDICAÇÃO N° 495, DE 1999
(DO SR. FERNANDO CORUJA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da JustiÇa. a implanWÇlo de
Posto da Policia Rodoviária Federal na BR-282. entre Lages e Florianópolis.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

JUSTlRCAÇAO

Senhor Ministro, faço esta indicação, porque a BR 282 no trecho
que liga Lages • Florianópolis esti necessitando urgen\emente de um Posto
da Pollcill RodoYijrill Federal, para que possa controlar melhor o tráfego de
veic:ulos e c.wninh6n que é muito intenso. eue posto d.... apoio 80s
motoristas evitando mais acidentes, orientandO-os quanto ao excesso de
velocidade e eventuais acontecimentO que venha acontecer nesta rodovia.

A impIantaçlo do Posto da PoliCia Rodoviiria Federal, irá
beneficiar a BR 282, enlAl Lages e Florianópolis, dando mais segurança aos
motoristas que neceuttam desta via.

sala dll Sesl6es, de de 1999.

)
./ / ..

DeputadoFE~RUJA

REQUERIMENTO , DE 11M.
(Do Sr. Fernando CorujII)

Requer o encaminhamento de
Indicaçlo ao Ministro da Justiça - Or.
Renan Calheiros, solicitando a implantação
de Posto da PoliCia Rodoviiria Federal na
BR 282, entra Lages e Florianópolis.

Senhor Presidente:

Requeiro a VOIIII Excel6ncill, na forma do artigo 113, inciso
I e § 1" do Regimento Interno da Clm.... dos Deputados, que seja
encaminhada a indicação, ao Ministro ela Justiça - or. Renan Calheiros,
loIit:IW\Oo a ilnpIantaçio de Posto da Policia Rodoviiria Fedefal na aR 282,
entre Lages • Florianópolis.

S8Ia dI Sess6ea, de de 1999.

2r10'ffF

. MLEGlStA(:,\O CITADA A:liEXADA PEtA
COORDE:"iA(:ÃO DE ESTl'OOS LEGISLATIVOS _ CrDIM

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Calheiros:
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça - or. Renan

RESOLUÇÃO N°17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA ÇÂMARA DOS DEPUTADOS
.......................=- ••••••••,"~;" '••.:.:••••~""~""l ; i~••• ~ " ••:.~.t•....;_~ :.: ~~ ' ,~ ;.1•••• ~

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1" do Regimento In1Imo da
Câmara dos Deputados, propomos ao Ministério da JustiÇII, a impllnlaçlo de
Posto da Polícia Rodoviária Federal na BR 282, entra Lages e F1orianópoUs.

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

. .
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Capitulo 111
DAS I~DICAÇÜES

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

REQUERIMENTO

(Do Sr. Euripedes Miranda)

An. 113 Indicação ~ a proposição atrav~s da qual o Deputado:
[ • ,ugere li outro rodcr a adoção dc providência. a realização dc ato

admmistrau,·o 00 dc gestão. ou o cnvio de projeto sobre a matéria dc sua miciativa

exclusiva:
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado

assunto. \ isando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. ,
~ 1" Na hipótese do mciso I a indicação sera objeto de requerimento escnto.

despachado pelo Presidente e publicado no DiárllJ do COl1wesso .\aclOl1al.
......... , , .

INDICAÇÃO N° 497. DE 1999
(DO SR. EURípEDES MIRANDA)

Sugere ao Poder Executivo a publicação de Medida Provisória contemplando a
estruturação da Carreira da Procuradoria da PreVidênCia Social.

(PUBLIQUE-SE ENCAMINHE-SE)

Requer o envio de Indicação ao Poder

Executivo. relativa â elaboração e publicação

de Medida Provis6ria.

Senhor PreSidente:

Nos termos do art. 113. inCISO I e § 1°, do Regimento

Intemo da Câmara dos Deputados. requeiro a V. Ex". seja encaminhada ao

Poder Executivo a Indicação em anexo. sugenndo a edição de Medida Provlsóna

contemplando a estruturação da Carreira da Procuradoria da PreVidência SOCial.
nos termos ali discnminados.

Excelentissimo Senhor PreSidente da República:

A recente edição da Medida Provisória n° 1.915-1. ainda

não apreciada pelo Congresso Nacionai. resultou em grave injustiça. promovendo

o tratamento Inexpiicavelmente diferenciado de categorias funcionais do Poder

Executivo que. pela complementariedade das tarefas e similaridade do contexto

enfrentado. sempre mereceram tratamento paritário por parte da legislação.

Nesse contexto. a única forma de evitar que o governo de

Vossa Excelência passe para a história como aquele que promoveu a

diferenciação dos iguais. num inusijado rompimento do principio isonômico que

pontua de forma mescapável o direito pátrio. consiste na edição de norma juridica

de mesmo alcance - medida provis6ria - que proporcione o restabelecimento da

normalidade.

Sala das Sessões. em de 199.

Em conclusão. tem este documento Opropósito de indicar a

Vossa Excelência a confecção e a publicação de medida provisória que promova

a estruturação da Carreira da Procuradof18 da PrevidênCia Social. contemplando/

os atuais ocupantes do cargo de Procurador AutárqUICO do Instituto NacionallÍo

Seguro Social. atnbUlndo a seus Integrantes tratamento Idêntico ao que fOI

conferido. na aludida MP. ao Auditor-Fiscal da Previdência Social. rrgo

resultante da transformação do antigo Fiscai de Contribuições previdenctri~

com o qual o procurador autárqUICO abrangido por esta peça vem mantendo. aÓ /
decorrer dos tempos. absoluta equiparação.

Ê preciso ressaltar. a respeito. que a equiparação em causa

não deve ser estabeleCida no texto da medida provis6ria. sob pena de ser

rompida a restrição constitucional inserida no art. 37. XIII. Esse dispositivo. que

inibe equiparações automáticas. capazes de gerar despesas em cascata. não

impede - e nem poderia - que sejam traladas de forma semelhante, \lOf decisão

legislativa. situações que não'possuem qualquer discrepância capaz de justificar

uma abordagem diferenciada.

Por essas razões. espera-se, tendo em vista o senso de

eqüidade e Justiça que caracterizam o comportamento de Vossa Excelência. que

seja rapidamente providenciado o texto jurídico aqui demandado.

I.EGISLA<:Ao CITADA r\:'\r~X"\D,\ PELA
(·OOROl;.; ,\(.\0 DE [~STI'D()S U:(jISL\ r1\'OS . ( cDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO 111
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administraçâo Pública

SEçAo I
Disposições (j~rais

An. 37. A administração pública direta e mdireta de qualquer dos Poderes
da União. dos Estados. do Distrito F~deral c dos Municipios obed~ccra aos
princípios de legalidade. impessoalidade. moralidad~. publicidade e ~liciéncm c.
também. ao seguinte:

'" Ar/lgo. "t.:uput" ,:{lm rf!du'r'iio dudu pda /-.mendu ( '()11.\fllucumaln" /9. &' IJ.J lU" /')1)8

'"....,.._.m/~

Deputado~Miranda
;/

de 199.
XIII • é vedada a vinculação ou equiparação dc' quaisquer espécies

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público:
"'/nCl.'iO X/li com redução dqJapelu h'menda ('{JIlXIllUC:UlnU.! n° 19, dI! 0-/ Otí /9')8.
XIV - os acréscimos pccunlários percebidos por servidor público não scrão

computados nem acumulados para tins de concessão de acréscimos ulteriorcs:
.. Im:l.\'O xn' (:om red,u;iilidúJu {'ela FmendtJ (11!J.\fl1llcuJ11a!Il"' 19, dI.' (1-1 f/fi ")I},"
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• o DE 27 DE AGOSTO DE 1999 e) supervisionar as atividades de orientação do sUjeito passivo
MEDIDA PROVISORIA N 1.915-2, . efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal:

DISPÓE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA AUDITORIA DO TESOURO
NACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DA
AUDITORIA-FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E
DA CARREIRA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO.

O PRESIDENtE DA REPÚBLICA. no uso da atrioUlção que lhe confere
o art. 62 da Constituição. adota a seguinte Medida Provlsôria. com torça de
lei:

Art. 1" Esta Medida Provisôria dispõe sobre a reestruturação da Carreira
AUditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei n" 2.225, de 10 de
janeiro de 1985. e da organização da carreira da Auditoria·Fiscal da
Previdência SOCial e da CarreIra Fiscalização do Trabalho.

Art. 2" Os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal. de Técnico da
Receita Federal. de Auditor-Fiscal da PrevidênCia SOCial e de Fiscal do
Trabalho são agrupados em classes. A. B, C e ESPElCtllI. compreendendo, as
duss pnmeJFIlS, cmco pIldroes. e. as duas últimas, quatro padr6ea. na forma
dOl Anexo. I • 11.

Art. 32 O ingresso nos cargos de que trata o artigo anterior far-se-á no
padrão Inicial da classe Inicial do respectivo cargo, mediante concurso
Público de provas. eXIgindo-se curso supenor. ou equivalente, concluido,
observados os requisitos fixados na legislação pertinente.

§ 1" O concurso referido no caput. para a Carreira Fiscalização do
Trabalho, poderá ser realizado por áreas de especialização.

§ 2" Para investidura no cargo de Fiscal <lo Trabalho. nas áreas de
e8pecialização em saúde e segurança no trabalho. será exigida a
comprovação da respectiva caPaCitaçãO profissional, em nivel de pôs
graduação, oficieimente reconhBClda.

Art. 4" O desenvoivimento (jo selVldor nos cargos de que trata esta
Medida Provisôria ocorrerá me(jiante progreslláo funcional e promoção.

§ 1" Para 011 fins desta Medida Provlsôria, progressão fUncionai é a
passagem do servidor para o padrão de venCimento imediatamente superior
dlllltro de uma mesma classe, e promoção. a passagem do servidor do
ú~imo padrão dEr uma classe Para o primeiro da classe Imediatamente
SUperior.'

§ 22 A progressão funCionai e a promoçâo observarão reqUisitos eI
condições fixados em regulamento.

. § 3" O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação
especifica. ao ftnal da qual. se ~nftrmado no <:ergo, obterá a progressão
para o padrão imediatamente supenor da classe iniCiai. vedando-se-lhe.
durante esse periedo. a progressão fUllClonal.

Carreíra AuditOria dó Tesouro NllCíonal

Art. 52 A CarreIra Auditoria do Tesouro Nacional. de que trata o Decreto
Lei n" 2.225. de 1985, passa a denominar-se Carreira AuditOria da Receita
Federal - ARF.

.Pará,9rafo único. Em decorrênCia do disposto neste artigo, 05 cargos
de Auditor-Fiscal do Tesouro NBCional e de Técnico do Tesouro Nacional
passam a dllllominar-se, respectivamente, Auditor·Fiscal da Receita Federal
e Técnico da Receita Federal.

Art. 62 Sào atribuiçães dos ocuPantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal. no exercíCIO da competência da Secretaria da Receita
Federal, relativamente aos tributos e às contribuiÇÕeS por ela administradoS:

I - em caráter privativo:

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;

b) elaborar e proferir deCISÕes em processo administrativo-fisCal ou
delas partiCipar, bem assim em relação a processos de restitulÇAo de
tnbUlos e de reconhecimento de beneficios fiscais:

c) executar procedimentos de fiscalizaçAo, inclusive os rellllVOS ao
controle aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento dai obrlglç6H
tríbutárías pelo SUJ8ito passivo. pr.ticando tOdos os atOl definidos na

.I~islação especifica, inclusive OI relativos • IpfHI1l1o di mereedorlll,
lIVroS, documentos e assemelhados:

d) proceder à orientação do sujeito p8laiVó no tocante li aplicação da
Illgislação tributária. por intermédio de atos normativos e solução de
con.uJlas;

11 - em caráter geral. as demais atividades merentes á competência da
S8cretal'la da Receita Federal.

§ 12 O Poder ExecutiVO poderá. dentre as atividades de que trata o
inciso 11. cometer seu exercicio, em caráter privativo. ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal.

§ 2" Incumbe ao TéCniCO da Receita Federal aUXiliar o Auditor-Fiscai da
Receita Federai no exercicio de suas atribUições.

§ 32 O Poder Executivo. observado o disposto neste artigo. disporá
sobre as atnbUlções dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal e de
Técnico da RecMa Federal.

Art. 72 O ingresso no cargo de AudItor-Fiscal da Receita Federal dos
aprovados em concurso CUIO edital já tenha Sido publicado ocorrera.
excepcionalmente. no padrão 11 da classe B.

Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social

Art. 82 Os cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias. do Grupo
Tributação. Arrecadação e Fiscalização. de que trata o art. 2" da Lei n2

5.645, de 10 de dezembro de 1970, passam a denominar-se Auditor-Fiscal
di Previdência Social - AFPS.

Art. 9" São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
PI'8Vidlmcia sacial, relativamente às contríouições administradas pelo
Instituto NllClonal do Seguro Social - INSS:

I - em caráter privativo:

a) executar auditoria e fiscalização. objetivando o cumprimer'lto da
lagillação da PreVidênCia Social relativa ás contribuições administradas pelo
INSS, lançar e constituir os correspondentes créditos apurados;

b) efetuar a lavratura da Auto de Infração quando constatar a ocorrência
do deacumPnmento de obrigação legal e de Auto de Apreensão e Guarda de
cIocUment~, materiais. livros e assemelhados, para verificação da
existência de fraude e irregulandades:

c) IlCIminar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral.
nlo Hlhelaplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código ComerCial:

d) julgar os processos administrativos de impugnação apresentados
contra a constituiç/lo de crédito previdenCiário:

Ifl reconhecer o direito li restituição ou compensação de pagamento ou
recolhimento Indevido de contnbuições:

1) ludltlr I rede arrecadadora quanto ao recebimnnto e repasse das
contribul~lldministradall pelo INSS:

g) lupervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuadas
por intermédio de midia eletrônica, telefone e plantão fiscal:

h) proceder à auditoria e á fiscalização das entidades e dos fundos dos
reglmel pr6prios de preVidênCIa SOCial. Quando hOUVer delegação do
Mlnilterio da PreVidênCia e ASSistência Social ao INSS para esse fim.

)J - em caráter geral. as demaIS atividades Inerentes às competênCias do
INSS.

§ 1" O floder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inCISO
11. cometer seu exerclcio. em caráter privatIVo. ao Auditor-Fiscal da
Previdência Social.

§ 2,2 O Poder Executivo. observado o disposto neste artigo, disporá
lObre ai atribuições dos cargos de Auditor.Fiscal da PreVidência Social.

Carreira Fiscalização do Trab.alho

Art. 10. A Carreira Fiscalização do Trabalho conterá cargos de Fiscal do
Trabllho na. seguintes áreas de espeCialização:

I • legislação do trabalho:

11 • segurança no trabalho:

111 - sallde no trabalho.

§ 11 É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da
Carreira Fiscalização do Trabalho. não se lhes aplicando a Jornada de trabalho a
que se refere o art. 12, caput e § 22, da Lei n" 9.436. de 5 de fevereiro de 1997. e
nAo m.i. SI .dmitindo apereepÇl'lo de dois venCimentos básicos.
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ANEXO I

Catrelras Aud.,ona da R8Clllla Federal. Auditcna·Fiscal da Provldel'1Cla
Sccíal e Fiscalização de Trabalho

E.lnJtura de Cargo.

SITUAÇAO NOVA

COITOtras Audrtona da R8Cll11a Federal. Auditcna-Fiscal da P-eVldellCla
SOCial e Fiscalização de Trabalhe

Cargo I Padrio I Classe

são os constantes do Anexo 111 e os do cargo de Técnico da Receita
Federal. os constantes do Anexo IV.

Art. 18. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro NacionaJ
e de Técnico do Tescuro Nacional são transpostos. a partir de 12 de julho de
1999. na forma dos Anexos V e VI.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de Fiscal de Contribuições
PrevidenCiárias; Fiscal do Trabalho; Assistente Social, encarregado da
fiscalização do trabalho da mulher e do menor; Engenheiro. encarregado da
fiscalização da segurança do trabalho; e Médico do Trabalho. encarregado
da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho são
transpostos. a partir de 12 agosto de 1999, na forma do Anexo V.

Art. 19. A aplicação do disposto nesta Medida Provisória a aposentados
e pensionistas não poderá implicar redução de provento ou pensão.

Art. 20. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória n" 1915-1. de 29 de Julho de 1999.

Art. 21. Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua
publicação.

Art. 22. Fica revogado o art. 52 da Lei n2 7.711. de 22 de dezembro de
1988.

Brasília, 27 de agosto de 1999; 1782 da Independência e 1112 da República.

I I I I
I I V I
I I IV

I I 111 A

I I 11

I I I

r ANEXO 11

I C&rr8lra Auditona da Receita Federal

I Estrutura de Cargos

I SITUAÇÃO NOVA

I Carreira Auchtona da Receita Federal

I Cargo Padrllo I Classe

\
IV I
111 I EspeCial

I 11 I
I I I
I IV I
I 111 I C

I 11

\I Técrncc I

I da V I
I Receita Federal IV I
I 111 I B

I 11 I
I I I
I V i

I

I IV

I 111 A

§ 22 Os atuais ocupantes do cargo de Médico do Trabalho que optarem por
permanecer na situação atual deverão fazê-lo. de forma irretratável. até 30 de
setembro de 1999. ficando, neste caso. em quadro em extinção.

Art. 11. São transformados em cargo de Fiscal do Trabalho. na Carreira
Fiacalização do Trabalho. os seguintes cargos efetivos do quadro permanente do
Ministério do Trabalho e Emprego:

I • Fiscal do Trabalho;

11 • Assistente Social. encarregado da fiscalização do
trabalho da mulher e do menor;

111 - Engenheiro. encarregado da fiscalização da
segurança do trabalho;

IV • Médico do Trabalho. encarregado da fiscalização das condições de
salubridade do ambiente do trabalho.

§ 12 Os cargos referidos nos Incisos I e 11 do caput passam a denominar-se
Fiscal do Trabalho. na area de espeCIalização de legislação do trabalho.

§ 2" Os cargos refendos nos inCISOS 111 e IV do § 1" passam a denominar-se
Fiscal do Trabalho. nas areas de especialização de segurança no trabalho e saude
no trabalho. respectIVamente.

Art. 12. Os ocupantes do cargo de Fiscal do Trabalho têm por atribuições
assegurar. em todo o território nacional:

I - a aplicação de dispositivos legais e regulamentares de natureza
trabalhista e relacionados a segurança e a saúde no trabalho:

11 - a venficação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência SOCial
- CTPS. VisandO a redução dos indices de Informalidade:

111 - a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS. objetivando maximizar os indlces de arrecadação;

IV - o cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de
trabalho celebrados entre empregados e empregadores;

V • o respeito aos acordos, tratados e convenÇões internacionais dos quais
o Brasil saja signatário.

Remuneraçlo da. Carreira.

Art. 13. Fica extinta a Retribuição Adicional Variável de que trata o art. 52
da Lei n2 7.711, de 22 de deZllmbro de 1988. devida aos ocuparites dos
cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional.

Art. 14. Os integrantes da Carreira da AUditoria-Fiscal da Previdência
Social e da Carreira Fiscalização do Trabalho não fazem jus á parcepção da
Gratificação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA. criada pelo
Decreto-Lel n2 2.371, de 18 de novembro de 1987.

Art. 15. Os integrantes das Carreiras de que trata esta Medida Provisória
não faZllm JUS á percepção da Gratificação de Atividade de que trata a Lei
Delegada n2 13. de 27 de agosto de 1992.

Art. 16. Fica instituida a Gratificação de Desempenho de Atividade
Tributária· GDAT. devida aos integrantes da Carreira Auditoria da Receita
Federal. Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira
Fiscalização do Trabalho. no percentual de até cinqoenta por cento.
inCídente sobre o vencimento básico do servidor.

§ 12 A GDAT será atribuida em função do efetivo desempenho do
servidor. bem assim de matas de arrecadaçao fixadas e resultados de
fiscalização. na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.

§ ~ Até vinte pontos percentuais da GDAT será atribuída em função do
alcance das matas de arrecadaçio e resultados de fiscalização.

§ 3" Enquanto não for regulamentado o disposto nos parágrafos
antenores. a GDAT corresponderá a tnnta por cento do vencímentô básico.

§ 42 O prazo para regulamentação da GDAT será de noventa dias.
contados a partir de 30 de Julho de 1999. Interrompendo-se o pagamento do
percentual previsto no parágrafo antenor se a refenda regulamentação não
ocorrer naquele prazo.

§ 52 O disposto neste artigo não se aplica às aposentadorias e pensões
concedidas ate 30 de Junho de 1999 a servidores da Carreira Auditoria da
Receita Federal e. até 30 de julho de 1999. a servidores da Carreira da
AUditoria-Fiscal da PrevidênCia Social e Carreira Fiscalização do Trabaiho.

§ 62 Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que
se refere o parágrafo antenor. a GDAT sera calculada com base na média
do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercício.

Art. 17 Os valores de vencimento dos cargos de Auditor-Fiscal da
Receita Federal. Auditor-Fiscal da PreVidência Social e Fiscal do Trabalho

Audttor·Fiscat

Da

Receita Fecieral

Da

PrevldénCla SOCIal

Fiscal do

TrebalhO

IV

1/1

IV

111

I-

v
IV

111

Espectsl

C

B
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ANEXO VI

CarreIra AUdltana da ReceIta Fedmal

SITUAÇAO ATUAL SITUACAo NOVA

I Tesouro NllClonal i I I I +1..__+_R_IlCe_IlI_F_Ode_rl_'-'

I r-r-v-~I

CarreIra AudltQna dO Tesouro Nac\ona\ Carrà\ra Audltona 03 Receita Federal

Cargo I Classe I Padrão 1 Padrão I Cla... Cargo

I L J__J_II_1 -L-
1-1-----r--i \ 11 I ;--1----I

I I I ~I I

I \ \ N I N i
f-,-----t,---;:o;--i\iilf-j--rI--rl----I
<-I----r--['II~r-

I I 1Il : IV
I A Ii

:------- (

VI
r-------r---,-----vV- III

ir------r--a-~, I :
rl------.-l--í"l~1 EspeCial .;-1-----1

1 I ~I \. Ir-=--I
r-j-----r-I -I lil"r----I-- -i
i-I----r-rvr-~r_

1;- I \ V r-F+\-----I
I rc-fliIr- '1----:;=::---;
r-I--':;Técn=ICO::---r-í"l~r-+__T_écn:-::-'CO__1

I Do I \11\ r- di

I Fiscal do Trabelho C , IV r-r-i
I ASSlsteme SOCIal I lU I IV I
I Engenh."oe r---I 11 I \ I Fiscal
I MédICO do T,abalho I I I do
I (conforme aescntos , I V I 111 , C I Trablliho
I no ert 11 d••ta MPl r---l IV I r-I
I I O lU 11 I
I r--I-II-h-i I
I I I I .1 V II r-! I IV I
I r--I--I"iiI; B I
) ) ) ~:-I
I r-r-~r-I

1 772.41

, 112.82

• ~8041

1626.06

1466.08

1266.84

1532.72

1578.70

1365.21

1 325.45

1249.36

1212.97

IV
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I P"'Vloenaa SOCIal I I V I 3.327.21
I I I rol I 3.230.30

L FíllCal do I B I III I 3.136.22
L Trabalho I I 11 I 3.044.87
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I Cargo I Classe Tiiàdriiõ"[ PlldrAo I Classe I CIIIgO
I r-I III I IV I .lI I A I 11 I I r-I Auditor-Fiscal r-rT-r-, I Auditor-Fiscal
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Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 111
DA:; INI)ICA~'ÜE:;

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a oulro i'oder a adoção de providência. a realização de ato

administrativo ou de gcstão. ou u enviu de projelo sobrc a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

/I • sugere a muniJeslação dc uma ou mais Comissõcs acerca dc determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobrc matéria dc iniciativa da Cãmara.

§ I" Na hipótcsc do inciso I a indicação serà objclo de requerimelllo escrilo.
t1cspaclmdo pelo Presidellle e publicado no J)ICir/f} do CVllgrcssv ;\·uclVllul.

INDICAÇÃO N° 515, DE 1999
(00 SR. LUIZ BITTENCOURT)

Sugere ao POder Executivo. por intermédio do Ministério da FazEonda. a adoção de
providêllClas no sentido de proceder a urgente liberação. pelo Banco do Brasil, dos
recursos de custeio da safra de verão para os produtores do Municipío de CatalAo.

(PUBLlQUE.SE. ENCAMINHE·SE)

Senhor Presidente.

Nos termos do ano 113. inciso I e parágrafo (do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a V. Exa. seja
ençwninhada ao Poder Executivo a Indicação solicitando a adoçA0 de
providências urgentes para a liberação. pelo Banco do Brasil. de recursos da
ordem de 10 milhões de reais para a safra de verão das culturas de sequeiro, de
soja, de milho. de arroz. de feijão para os produtores rurais do município de
Catalão, no Estado de Goiás.

Vale registrar que a atendimento a esta solicitação
trata-se de medida de maior alcance e de justiça inequívoca. São dezenas de
produtores. que serão bcneliciados, proporcionando um incremento econômico
da região de aproximadamente 30 mil hectares. uma das mais prósperas do
Estado de Goiás. Além do mais, a agência do Banco do Brasil de Catalão é a
que registra o menor número de inadimplência. justificando-se assim que as
autoridades de Brasilia voltem os olhos para as classes produtores, evitando a
falência da agricultura em nosso Estado.

Sala das sessões, em

\ÍV\MJ'
Luili Bittencourt

Deputado

"UGIS}••K.\O CITADA A:\IêXAD.\ I'I'I.A
(,()(lIUlE:\.\('.\O 1)1ê IêSTl'I)()S I.IêGISI..\ rI\ 'h _, cDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICA<"ÜES

An. 113. Indicação é a proposição através da qual o Depulado:
I - sugere a outro Pod~r a adoção ue proVidência. a realização de alo

adminislraUvo ou de g~stão. ou o envio d~ proJcto sobre a mat~ria de sua illlciativa
exclusiva:

11 - sugere a manilcstação de uma ou mais Comissões acerca de detennmado
assunto. visundo a elaboração de prtyeto sobre matéria de miciauva da Câmara.

*1° Na hipótese do inciso I a indicação scrà objeto de requerimelllo escrito.
despacha~o pelo 1,'resll.\eme ~ publicado nu /)u;r/() do CVllgrcssv Sue/ollal.

INDICAÇÃO NO 530. DE 1999
(DO SR. RUBENS BUENO)

Sugere ao Poder Execufivo. por intermédio do MinistériO eJa FazeneJa. a aeJoção de medidas
para a liberação de recursos para financiamento agrícola através do Pronaf Especial e do
Pronaf normal.

(PUBLIQUE·SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:

Vimos respeitosamente nos dirigir a V.Ex" para expor e

reivindicar o seguinte:

1. O atraso na liberação dos recursos do Pronaf (Programa

Nacional de Apoio á Agricultura Familiar) está causando grande apreensão no

meio rural, pols os prOdutores precisam reumr as condições para iniciar o plantio

de suas lavouras. No Paraná. o problema se manifesta de forma intensa e, caso

nia seja resolvido, pudera estimular movimentos de protesto que não interessam
a ninguém. Para eVitar o pior. é absolutamente necessario que os recursos sejam

imediatamente liberados.

2. A transferéncla dos recursos do Pronaf do Ministério da

Agncultura para o MinistériO da Reforma Agrária causou embaraços de toda
ordem. pOIS este ultimo não dispunha de experiênCia e conheCimento técmco

sobre o assunto. A mudança ocorreu em momento Imprópno. pois ê na época do

plantiO que a os prooutores precisam de proceeJlmentos agels e Simplificados

3. Estima-se que os recursos do Pronaf envolvem RS 3,4

bilhões para aplicação em investimento e custeio, no Pais, em 1999. divididos da

segulllte forma: RS 1.5 bilhão em custeio normal e especiai; RS 1.1 bilhão em

investimentos: RS 200 milhões em agroindústria: RS 100 milhões em minicrédito;

e RS 460 mifhões em assentamentos e reforma agrária. Diante desse quadro. hâ

grande preocupação entre os produtores de que os recursos sejam destinados

em primeiro iugar para a reforma agrária, que é a prioridade natural do Ministério

a que foi vinculado o Pronaf. Isso pOderia atrasar a liberação de recursos no

momento do plantio.

4. Há informações que mostram que, apesar do

compromisso feito pelo governo de destinar RS 1,5 bilhão para o custeio desta

safra, só foi autorizada a liberação de RS 750 milhões. Se esse descompasso se

confirmar, estaré criada uma situação mutlo grave, que poderá inviabilizar a

produçAo agricoia este ano.

5. No caso especifico do Paraná, a dotação de recursos

através do Pronaf, de R$ 120 milhões, está muito abaixo das necessidades do

Estado, que giram em tomo de RS 200 milhões. Solicitamos a V.Ex" que
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providencie a revisão desse valor. conforme vem sendo solicitado com urgência
pela superintendência do Banco do Brasil no Estado.

6. No contexto de uma grave crise financeira que ameaça a
saúde da agricultura brasileira, estamos diante de uma situação emergencial.
pois os produtores necessitam que os recursos de custeio sejam liberados em
tempo hábil para o iniciO do plantio. Por ISSO, esperamos que O governo tenha
sensibilidade para perceber que o atraso na liberação dos recursos do Pronaf
poderá desencadear uma crise social de grande repercussão.

7. Diante do exposto, contamos com a compreensão de
V.Ex" para tomar as medid~scabíveis.

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projeto sobre materia de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será ohjeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente c publicado no Diártn do Congresso NoclOnal.
. .
.......................................................................................................................................

INDICAÇÃO N° 538. DE 1999
(DA SRA MARINHA RAUPP)

Sugere ao Poder Executivo. por intermédio da Secretaria Geral da Prllsidêncta da
República. que a distribuiçAo dos recursos programados para o PAR • Programa de
Arrendamento ResidenCial. seja feita de mOdo "per <:apita". nos termos que mencIona.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE·SE)

Sala das Sessões, em 0.í de~

Deputad~

REQUERIMENTO

(Do Sr. Rubens Buenol

Requer O envio de Indicação ao Poder

Executivo. relativa a providências para

liberação de recursos do Pronaf.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113. inCISO I e § 10, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a V. Ex". seja encaminhada ao

Poder Executivo a Indicação em anexo. sugerindo que o Senhor Ministro da

Fazenda tome as medidas necessárias para acelerar a liberação dos recursos do

Pronaf.

Sala das Sessões. em G.\~de~ de 1999.

DePU~

~LEGISLAÇÃO CITADA A:-iEXADA PELA
COORDEK-I.Ç'.-i.O DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDl~

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

Excelentissimo Senhor Secretário·(ieral da
Presidência da Republica
Deputado Aloysio Nunes ferreira

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e propor a
regulamentação e normatizaçãn de que os recursos previstos e os que vierem
a ser alocados para o Programa de Arrendamenlo Residencial sejam efetivados
de modo uniforme. por habitante ("per eapila") . de forma a reduzir as
desigualdades regionais e dar total transparência ao processo. nos termos do
Relatório e material anexo.

Sala das Sessões. em ..... .1..3../..1.9...(..4..\.. ...

DeputadaMA~P
REQUERIMENTO

(Da Sra. Deputada MARI~HA RAliPP\

Requer o en\1D de Indfc»Çio à Sfercttlrill
Geral di Pmldfocll di Ilc\>Ilbll... mllh·••
diRribuiçlo OOIl'fttInotl por 1~1do e ""I(iilll.
no PAR - PrDlrami de Arl'tndllmcnln
Residencial

Excelentissimo Senhor Presidente.

Nos termos do art. I13. Inciso I e Parágrafo I. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. reqneiro a V.Excia. seja encaminhada ao
Excelentissimo Ssecrelário-Geral da Presidência da República a Indicação
anexa. sugerindo que a distribuição dos recursos programados e a serem
alocados para o Programa de Arrendamemo Residencial sejam de modo "pcr
capita'·.

Sala das Sessõcs. em ...../."'~./f.9..(1..f..

DeputadaMA~
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Relatório-Sintese da Distribuicão dos Recursos do Prol1.r:.una de Arrendamento
Residencial - PAR. lclta pela Circular 175'99 da ('uixa EconÔmIca Federal

I. Alguns Estados e Regiões foram excessivamente contemplados. em
detrimento de outros mais carentes. O discurso proferido na Câmara dos
Deputados (anexoI dá uma visão geral sobre o assunto:

2. Algumas Unidades da Federação tiveram uma distribuição "per capita"
desproporcional. inclusive dentro da sua própria região (Distrito Federal.
Ceará. Babia e Pernambuco), em detrimento de outros estados tão ou mais
carentes:

3. O Sudeste. que detém 42.62% da população brasileira. recebeu 63.76%
dos recursos. mesmo apresentando a maior renda "per capita" do Brasil lU$$
7.38/}. tendo a maior arrecadação do ICMS por habitante. na ordem de R$
522.54 e panicipação no PIE de 63.0% :

4. O Centroeste. que possui a segunda melhor arrecadação de ICMS per
capila com R$ 376.66 e terceira melhor renda per capita, com U$$ 4.408. c
com uma população inferior em qua,e 1 milhão de habitantes á Região "Jone.
recebeu quase 50% a mais de recursos que aquela Região. a qual. por soa vez.
tem a menor arrecadação do ICMS per capita (R$ 170.91 I. menor panicipação
no PIE (3.5%) e renda per capita metade da recebida pela Região Centrooeste:

5. Pernambuco recebeu o dobro de toda a Região ~one: a Babia quase o
triplo:

6. Babia e Pemambuco. juntos. receberam mais do que todas as Regiões
Sul. Nane e Centroeste. juntas: ou seja. uma população de 20 mJlhões de
habitantes recebeu mais do que outra de 47 milhões de habitantes.

7. Brasília. li um caso á pane. Inexplicável. Possui o mais elevado IDH 
lndice de Desenvolvimento Humano do Brasil: pOSSUI a terceira maior
arrecadação do ICMS per capita lR$ 471.66) e a segunda maior renda per
capita brasileira: detém invejável infra-estrutura (saneamento. abastecimento e
esgotamento sanitário I. indices sociais elevados (monalidade infantil.
anafalbetismo. medicllslhabitante. monalidade inlàntiVIOOO hab. ); a sua
Saúde. Educaçilo e Segurança são custeadas pela União. Mesmo assim. teve a
maior distribuição por habitante: RS 19, 46. Recebeu mais do que toda a
Região /l:one. excluido apenas o Estado do Pará. ema população de 1.922.000
habitantes recebeu mais do que o equivalente a outra população de 6.100.249
habitantes.

Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial. feito pela
Circular 175 da Caixa EconÔmica Federal e publicada no D.O.\!. em 23.0799

l"nidade da População Recursos destinados Recursos do
Federação pelo PAR(Circ. 175) PAR "'per capÍla""

t/lS /tI(Jfl, tU!',

Acre 514.050 ~.880 5.60
Amazonas ~.520.684 16.560 6.57
Amapa 420.834 3.120 7,41
Pará 5.768476 ~8.680 4.97
Tocantins 1.107.803 4440 4.00
Rondôma 1.~76.173 6.240 4.88
RoraIma 260.705 1.080 4,14

~ORTE 11.868.725 63.000 5.30

Alasoas 2.688.117 21.240 7.90
Bahia 12.851.268 181.440 14.11
Ceara 7013.376 132.000 18.82
\1aranhào 5.356853 334811 ó.25
Panuba 3.3536:24 25.200 7.51
Pernambuco 7523755 1281611 17.03
Pt3UI 2.714999 19.4411 7.16
RID G. do None 2.624397 21.960 8.36
Sergipe 1.684.953 114(111 6.76

~ORDESTE 45.811.342 574.320 12.53

Goiás 4.744.174 18.200 5.94
Distrito Federal 1.922000 37442 19.46
Mato Grosso ~.s31.663 12.840 5.50
Matou Sul L995.578 11.000 6.01

CE:-<TROESTE 10.994.821 'JO.482 8,23

Parana 9258813 50880 5.49
Sanra Catarma 5028.339 28320 5.63
RioG do Sul 9866.928 62.640 6.34

SUL 24.154.080 141.840 5,87

Espínto Santo 1.895.547 41.0411 14.17
Mmas Gerais 17 100.314 298440 1745
Rio de Janeiro 13.681.410 382770 ~7.97

Sào Paulo 35284 O," 808 \Il8 22.90

St'm:!>'1'E (,8.961.343 1.530.358 22.19

Distribuição'àJls Recursos do Prol!rama de Arrendamento ResidenclU1. de acurdo com a
nossa proposta dc se distribuir os recursos "per capita". à razão de R$ 14.6:; nab. c

considerando a população brasileira de 161.790.000 (9RI

Acre 514.050
Amazonas 2.520.684
Amapá 420.834
Pará 5.768.476
Toclll1tms 1.107.803
Rond6m1>. 1.276.173
Roraima 260.705

"O"R:rE lJ.868.725

A,1a8lJas 2.688.117
8l!bla 12.851.268
f'eàrú 7.013.376
Manmhio 5.356.853
Paralha 3.353.624
1'c:rnumhUf.'(; 7.523.755
Piaul 2.714.999
RioG. None 2.624.397
5erllipe 1.684.953

NORDEIiTE 45,811.341

Goils 4.744174
/)'''trllIl FIIJllrul 1.922.000
Mato GrOlIO 2.331.663
MatoG. Sul 1.995.578

8. Um caso também à pane (todavia. ao contràrio do Distrito Federal), é a
Região Sul. Embora deteaba 15 % da população brasileira. recebe0 apenas
5,9% dos recursos. Por habitante. apenas RS 5,87 contra os RS 12,53 do
Nordeste. Mas traCa-se de uma Região rica. com elevado lOH: segunda maior
renda per capita (US$ 5.281); segunda maior panicipação no PIB (15.1%);
grande arrecadação do ICMS por capiln. Portanto. embora aquela distribuição
tenha sido pequena em relação iIs demais Regiões. Irala-s~ de um número "não
destoante" das políticas estratégicas de desenvolvimentn;'

9. Existem estados/regiões que já vem reccbendo invcstimentos maciços
em habitação (Habitar-Brasl!. Pró-Moradia c outros ProlUwnllSl. () "slatus
quo" sugere inclusive que os' investimentos jú cfetivudo~ n40 são eonsidcl'lldos
por ocasião dos novos. o que contribui ainda mais para o lIprot\lOdwnelllo das
desigualdades regionais e estaduais.

10. A distribuição que propomos - que seja unifonne, per capita· ainda n40
é justa. pois nivcla os estados e regiões carentcs com 1I.~ mais fiCIIII (lU cm
melhor situação. lo.1as. ao menos. é a mais transparente e melhor que n modelo
que vem sendo adotado. como aquele Citado na Cireular 175, que razu quc u
distribuição dos recursos serà "devidamente jundamlnladlt Im
caracterização de demanda efetiva existente nas drl!as dI! ulMIlÇl1l1
selecionadas,,:'. Trata-se de uma posição abstrata. ultwnente diseullvel.
controversa e que é antagônico aos números cxistentes no BTlI5il. Cunmu as
políticas de ~esenvolvimento e distribuição de recursos.

Brasilia. 06 de outubro de 1999
"'-'-yi)(,~

Deputada !\IA'RINfrA~lIPP
.'

l'nidade da
Feder~ç.lio

População Recursos destinados Recunos destinados Variado
pelo PAR(Circ. t75) ~o PAR pela nossa

US /(JIJ(JJ proposta fRS JiIIHI)

2.880 7.520 (-) 4640
16.560 ,6.877 \ -) 20.317
3.120 6156 1-) 3036

28.680 84.392 1-) 55.712
4.440 16.207 (~) 11.767
6.240 18670 l-I 12.430
1.080 3814 i·1 ~.734

63.000 176.000 (+) lJ3.000

21.240 39.327 1-) 18.087
181.440 188014 1-) 6.574
132.000 102.605 (-I 29.395
33480 78,370 (.) 44.890
:!5.:!OO 49.063 (-) ~3,863

118.16U 1100n 1-) 18,088
19.440 39.720 (-) 20280
21.960 38.394 (,)" 16.434
11.40U 24.650 (-I 13.250

574.320 .679.000 (+) 104.680

28.200 69.407 l-I 41.207
37.442 28.118 (-I 9.324
12.840 34.112 (-) :21.272
12.000 29195 1-) 17.195



detrimento de muitos.

O Sudeste. por exemplo, estará recebendo R$ 1,5 bilhão (um bilhlo e
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CEI'o'TROESTE 10.994.821 90.482

Paraná 9.258.813 50.880
Sanlil Catarina 5.028.339 28.320
RioG. do Sul 9.866.928 62.640

SUL 24.154.080 141.840

Espirito Santo 2.895.547 41.040
Mma." GerUl.\' 17.100.314 298.440
Rio de Janeiro 13.681.410 382.770
SíloPaulo 35.284.072 808.108

SUDESTE 68.%1.343 1.530.358

164.800 (+) 74.318

135.456 (T) 84.576
73.564 (+) 45.244

144.353 (T) 81.713

358.200 (+) 216.360

42.361 (+) 1.321
250.177 (-) 48.263
200.159 (-) 182.611
516.205 (-) 291.903

1.022.000 ( -}50&.358
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Se não formos para a prática. para a ação, não vamos a lugar algum. Em

qualquer lugar do mundo sabe-se que para que se resolva as desigualdades

regionais. é necessário a velha formula de investir-se mais nas regiões mais

carentes. deixando para que aqueles que tem maior poder econômico solucionem

os seus problemas. O que não pode acontecer é que se privilegiem alguns. em

A SRa. MARINHA RAUPP (PSDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.)-

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados.

Mais uma vez compareço a esta tribuna para falar sobre o novo programa

habitacional lançado pelo Governo, chamado de 'Programa de Arrendamento

Residencial".

Trata-se da distribuição que foi efetivada dos recursos do Programa de

Arrendamento para as Regiões e os Estados, divulgada pela Circular 143. da

Caixa Econômica Federal e publicada no Diario Oficial da União em 28.07.99.

Senhor Presidente, companheiros e companheiras desta casa e

especialmente, aos da Bancada Amazônica: prestem atenção aos números e

snuaÇÕ8s que divulgarei nesta Casa.

De um total de R$ 2 bilhôes e 400 milhões que serão investidos no

Programa de Arrendamento Residencial. serão aplicados em toda a Região Norte

.apenas R$ 63 milhões I Isso mesmo, senhores Deputados. R$ 63 milhões - ou

apenas 2.5% do total para todo o Norte Brasileiro. composto por 07 Estados e

abrangendo perto de 8% da população brasileira! O Nordeste. por sua vez, estará

recebendo R$ 574 milhões de reais'

Para os senhores terem uma idéia do que isso SIgnifica. o Norte estará

recebendo o equivalente a RS 5,30 (cinco reais e trinta centavos) por habitante;

o nordeste. por sua vez, estará recebendo mais de RS 12.00 (doze reais) por

habitante. O Sudeste. mais de RS 22.00 (vinte e dois reais)

Analisando-se a distribuição dos recursos, por estado, encontramos dados

estarrecedores. O Estado de Pernambuco, receberá RS 128 milhões. Portanto.

receberá o dobro de todo o Norte do Brasil, mais duas Roraimas!

E a Bahia, caros companheiros desta Casa I Apenas a Bahia receberá

RS 181 milhões de reais. Estes recursos equivalem ao montante de todos aqueles

destinados para o Norte. mais os destinados para o Centroeste mais a metade de

todos os recursos destinados para o Norte, novamente.

Dito de outra forma, a Bahia vale o equivalente a 03 Nortes ou 02

Centroestes brasileiros...

Para que os senhores tenham uma idéia -minima - do que está ocorrendo.

Pemambuco e Bahia junto estão recebendo mais do que a Região' Sút,

Centroesta e Norte, somados!

Se é desta forma que no Brasil se pretende resolver o problema das

desigualdades regionais, estamos completamente na contra-mão. NAo adianta

instalar-se comissões para que se discuta o problema da pobreza; não adianta

discursos eloquentes sobre as desigualdades regionais.

quinhentos mil reais) de reais. ou seja. 63 % dos recursos. para uma população

de 42,6 % do total. Já o Centroeste. com uma população inferior ao Norte em

quase um milhão de habitantes, receberá 50% a mais dos recursos.

Observem os senhores que as regiões mais ricas e que tem mais

capacidade de investimento estão sempre recebendo mais recursos. O Norte é a

RegUlo de menor arrecadação de ICMS por habitante. É preciso que se reverta

esse caso. Poderia ficar aqui e divulgar inúmeros indices sôcio-econômicos para

ilustrar o que estou afirmando. Mas o tempo é escasso.

É necessário que se reverta com urgência essa situação, começando pelo

Programa de Arrendamento. A minha proposta é que se distribua os recursos

destinados ao Programa de modo uniforme. "per capita".

Dividimos todo o montante dos recursos pela população brasileira,

encontrando o valor por habitante. e em seguida o redistribuimos por estado. em

função de sua população. No caso, a média será de RS 14.83 (quatorze reais e

oitenta e três éentavos) por habitante.

Ainda assim as regiões mais pobres ainda teriam prejuizo, pois seriam

tratadas em pé de igualdade com as mais favorecidas. Mas, pelo menos já um

critério mais justo e real que a vaga e abstrata distribuição dos rec~rsos

•devidamente fundamentada em caracterização de demanda efetiva existente

nas áreas de atuação selecionadas' , dita pela Caixa Econõmica Federal

naquela Circular. e responsável por estas aberrações'

Estou apresentando indIcação nesse sentido ao Poder Executivo para que

-corrija essas distorções.

Na nova e mais Justa proposta. o Norte passa a receber RS 176 milhões; o

Centroeste passa a receber RS 163 milhões: o Nordeste ganha até ma~ R$ 100

milhões de reais, passando a receber RS 679 milhões; o Sul também ganha,

passando para R$ 358 milhões. Necessário é, todavia. se fazer uma melhor

redistribuição dos recursos entre os estados, notadamente no Nordeste.

O Sudeste é que perderá um pouco. passando para RS 1.02 bilhões.

Todavia•. Él a região mais rica do Pais, com a maior arrecadação do ICMS per

capila e com a maior participação no PIB, portanto com maior capacidade ,Ide

alavaOCl!gem e de solucionar os seus problemas.

É necessário que o Brasil inicie. de uma vez por todas. a distribuição dos

recursos pelo menos de uma forma mais justa e iguaiitária. Caso contrário,

ficaremos eternamente presos a debates teóricos, comissões inôquas de combate

à pobreza. seminários pomposos que falam sobre o desenvolvimento. conduzidos

geralmente por executivos com altas qualificações. tais como doutorados,

mestrados, MBA. Quando se sai desses eventos, tem-se a impressão que se
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resolveu todos os problemas do mundo. Todavia, são gigant!lll no falar e aOOes no

agir.

Não aceito. em hipótese alguma, que alguns estados e regiões sejam mais

privilegiados que outros. Não aceito. da forma em que está, esse golpe contra o

Norte do Brasil. contra os Estados Amazônicos. contra o Acre. o Amazonas. o

Amapá. Pará. Rondônia, Roraima e contra Toeentins.

Muito Obrigado.

Deputada MARINHA RAUPP

PSDBlRO

~LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA OREGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

.......................................................................................................................................
Capitulo III

DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputsdo:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de detcnninado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da C4mara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

Dispõe soore a Olslnbull,io de recursos referentel ;0 Prcçrama LJa Atr.ncill\tmo 1o<1.ldtntlll- PAR.
A CaIxa EconómlcílI FeOtu.l· CAIXA. no uso ali ílIlflOUlljÓI. Que Ih. confertm o .rtlOO 7., mc:1IO n. da

Le! n' a 036. de 11 05.90. e o anl90 67, mCISO 11, do AnelCo ao Decreto nt gg 684. d. 08." ,iO. com • redlÇio dada
pejo Decreto n; 1522. de 1306.95, e em cumpTlmenlo ás OISPOSIÇ~J da M«Jld. ProvllÓNa n' 1ee.4.3, o.
290699, da R.esoluçào CIO Conselho Curador do FGTS n~ 314. de 29.04,99, • di Inltruç&o Normattvl n' 03, di
09 07 99, da Secretaria de Estado de DesenvolVimento Urbano di Prlsld6ncll da Repúbltc. • SEDU, bJ,....

~-elrCUJar ~

OBJETIVO

Eletuar a ólstnoUlC;ôlo. por Unidade da Federaçio, dos r.cursos do Fundo de Garlnua do Tlmpo di
ServIço - FGTS alocados ao Programa de Arrendamento Re$ldenclal- PAR. nl forma da Clrcutar calJlII n' 113, di

I) de 1ulho de 1999 no valor de RS 2.4 bilhões.

O,:;TRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

2.1 Nos termos do subitem 6,1 da Instrução NormalIVa n~ 3. de 09,07.99. da Secretaria de Estado de
Desenv(l{Vlmênlo Urbano. fICam os recursos do FGTS alocados ao PAR dlstribuidos. por Unidade da Federação.
com base 11m demanda prOjetada pelo Agente Gestor do PAR, na forma constante do OUadro QUlI H segue;

Valores em RS 1000 00

UF I Distribuição UF Distribuição
RO 6.240 MA 33.480
Ae 2.880 PI 19.440
AM 16.560 CE 132.000-- RR 1.080 RN 21.960

-~-,

PA 28.880 P8 2~.200- 3.120 PE 128.160 --AP ,
--TO 4.440 Al 21.240 -

NORTE 53.000 SE 11.400
BA 181._ - -

MG 298.440
ES 41.040 NORDESTE 57U211
RJ 382.770 MS 12.000
SP 808 108 MT 12.840

I SUDESTE 1.5:W.358 GO 28.200
PR 50.880 DF 37.442

se 28.320 C.oESTE 90.412

RS 62.64ll TOT/,L I 2.400.000 ISUL 141.840

~ J. o Agente Optradol' do FGTS. a PIlU de SOilClfaÇiO prevtl ao Agente Geslor da PAR, devidamente
fu"\damentada Im caracttnuçio de demanda efetiva eXistente nas iÍC'eas de atuação seletlOOadas, poderill efetuar
eventu'ls r.manefllMftlOl d. reout'SOS entre lJrudadH da Federação.
3 UI "101 ortIKlOl seria dinmld:M. pelo Agente Operador, no amblto de sua competencil.

~stt Clrcular.ntra em VJgOl' nRi dala de !sua Ollhl1r:\r:\r>

i...NE. rR S::·!E?EF'
.. ':.c::

'- <· .....~rc~=.:._·

MINISTÉRIO DA F.AZENDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ÁREA DE GESTÃO DE FUNDOS

CIRCULAR N. 143 - DE 10 DE JULHO DE 1998

A Caixa EconOmica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem
OartilJo 71, incÍlo n, da Lei n. 8.036!II, de 11 de maio de 1990 e o artigo 6i, inci"o
li, do Anexo ao Oecr.to n. III1.eUl:', de 8 de novembro de 1990, com a ret:ação da
da p.lo Oacnto n, uaalll, d. as d. Junho de 1995, e em cumprimento às disposi
Ç5t1 d.. R..oJlIç~" do Conulho ClIr.dor do FGTS nl. 28914• e 290"', de 30 de ju
nho clt 111118, r"lIl.m.ntadal pela. InltruqOu N<mllatívas MPO ns. 5'" e 6'''. de 3
d. Julho d. 111118, bab" a preunte Circular:

1 OBJETIVO E llfODALID....DES OPERACIONAIS

1,1 O PRÓ.MORADIA tem como objetivo apoiAr o poder público no desenvol.
vlm.nto d. açO.. intalJradu e artlculad.. com outr.. poUticallltoriall. que resul
t.m na melhDrla da qualidade de vida da populaçlo de baixa renda, através de aJ
"rnatlva. habltaclDnall.

1.1.1 Na modalldcd. prel'lsta

1.2 O prolJrama AbrllnlJeril. AI IOlluintll modalldadu operaelonall:
ai urbaniuçlo de árell:
bl aquiliçAo e/ou produç'o de lotea urbanizAdol;
c) cesta de materiais de construção;
dJ infra·estrutura em conjuntos habitacionais;
el produção de conjuntos habitacionais; e
f) desenvolvimento institucional.

.1.2.~ A moda~idade prevista na alínea "d" somente atenderá aos conjuntos ha.
bltaelon31s pr.oduzldos com reCUrsos do FGTS, cujo contrato de produção tenha li.
do IIrmado até 31 de dezembro de 1991 e que se caracterizam como "empreendimen.
to·problema", enquadradol nas faixas J e II à época da contratação.

1.2.1.1 Entende-se por "empreendimento-problema". conforme conceituação es
tabelecida no item 2. alinea "j", do Anexo da li'OlMPO n.-6198. o conjunto habitacio.
nal~ problemas de comercializaçio e/ou que apresente ..levado índice de Inadlm.
pl'ncla. comprovadamente relacionados com a audncia ou insuficlincla de Infra.
IItrutura interna. .

1.2.1.1.1 Para efeito do di.;posto no subitern acima. considerar....1I OI conjun.
tal hllbit~cionai.com índice de Inadimplência cuja média. nos últlmol 3 Ctrlll me.
ses a~terlores ao d~ Ilprenntaçio da proposta de operação de crédito. for Igualou
supenor a 15':<- (quinze por centol.

. 1.2.2 As propostll d. op.raçlo de crédito referentes it modalidade prel·j.ta na
ahnea "r', serão regulBmentadu por intermédio de normatizaçio específica.

2 DIRETRIZES GERAIS
. 2.1.As operA.çõe. de crédito vinculadas ao PRÓ·~IORADlA del'erdo obsen'ar

lUi dlrntr17:cs IIcrnu;, as ('oneaituaçãeg ba5icDS e os critarioF eJ!tabelccido~ na Hc::w
lUçAo do CCFGTS n. 2B9, de 30 de junho de 1998 e na IN/MPO n. 5. de :J de Julho
de 1998. bem como n disposto no AneKO 1 da Re5nlucAo do CrFr,TS n ~!l0. de ;JO d,'
Junho d~ }f,OR. Anexo ria IX/~rp(t n, d. ÚI.! a dll Julho tle l!'~lh l' 11.1 l '1l'l'uiaJ' CAIXA
n. 13S·". de 10 de julho de 1998.
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2.2 Os critérios de enquadramento. hierarquização, seleção -e contratação das
propostas, deverão observar o disposto nos itens 3 e 4 do Anexo da IN~. 6, de
3 de julho de 1998.

2.3 A origem dos recursos e os participantes do Programa estão d~s;-res
pectivamente. nOS itens 4 e 5 do Anexo da Resolução do CCFGTS n.~30 de
junho de 1998. . ,

2.4 São condições para contratação de operação de crédito n9 âmbito do PRÓ·
.l\lüRADIA, em qualquer de suas modalidades e sem prejuízo das demais regras es
tabelecidas pelo Gestor da Aplicação, o atendimento aos seguintes pt'Aequisitos bá
sicos:

a) viabilidade técnica de engenharia, jurídica, social (quando for q caso) e eco-
nômico-financeira do empreendimento; - .

b) adoção de medidas relativas à preservação ambiental da ãr.e-ª" de inf;erven·
ção e de seu entorno;

c) situação regular em relação aos empreendimentos produzidos ou em e.<ecuçào
pelo proponente, com recursos do FGTS; e

d) inexistência de restrição cadastral, conforme legislação em· vigor e I')rienta-
ções específicas do Agente Financeiro.

3 CONDIÇÕES OPERACIONAIS

3.1 VALOR DO INVESTIMENTO

3.1.10 valor do investimento, em conformidade com- a modalidade operaci.o·
nal, será composto, total ou parcialmente, pelas parcelas de custo de que trat.a 0_ su·
bitem 5.2.1 do Anexo da I!\/MPO n. 6. de 3 de julho de 1998. relati\'asa cada em
preendimento.

3.1.2 Nos projetos co-financiados com recursos originários de agências oficiais
de fomento ou outras fontes, poderão ser aceitos. a critério do Agente Fin..J.nceiro.
investimentos realizados após a seleção da proposta. a partir da análise e aprova
ção técnica do projeto básico pelo referido Agente e apôs \·istof'ia.-p-2!....este "'caliza
da com o objetivo de atestar o estagio fisico das obras/sen·iços. ae-'\.'endo. rom base
em solicitação formal do proponente. a partir de então. promo\'er o acompanhamen
to dos mesmos até a sua efetiva conclusão.

'3.1.'2.1 O ressarcimento das obras/serviços somente poderá ser realizado ca- .
so o contrato de emprêstimo/repasse \'enha a ser formalizado;-e-clar-se-â median
te solic~taçào formal do Agente Financeiro ao Agente Operador.

3.2 EMPRÉSTIMO DO AGEKTE OPERADOR AO AGE!\TE FINA~CEIRO

:3.2.1 Valor !\'láxhno de Empréstimo

O valor do empréstimo/repasse corresponde ús parcehls de custo I'el.ltivus aos
itens do investimento. previstas no subi tem 5.:!.l do Anexo da IX/il.lPO n. 6/98, suas
alterações e aditamentos, deduzida a contrapartida. limitado aos vct!ore$ mriximo.::i.
por familia beneficiada. conforme determinado no ::iubitcm :3.1 do An-exo da mesma IN.

8.2.2 Desembolsos

:~ :1.2.1 Serão rC3~izado::: f'111 pal'(:cla::; n)l.'n~ai~. cie aL'ordo com o crnno:!rama 1'1

:;lco-tinancclro das obfasíserviços i11legrante do contrato dl,.' cl1lprcstim01repa:.:~t.'. r.:om
execução comprovada pelo Agente Financeiro. dC\'cndo 5er integralizado .!=iP.1ult;.l
nea 011 antecipadamente.:l cada cl0:=pmhol:::n. n v;llnr cl;) t'pntraparlida (':-'1:111('11'('1

':\1 jJLlra lJ t'1I1}.lrccIH..linwl1tll.

.. 3.2.2.1.1 A cada desembolso, deverá ser obsen'udo. no mínimo. o pei'cl'ntual
cumulati\'o de contrapartida relativo ao empreendimento;--fHl.m..i.tdo-se, a critério
do mutuário, a antecipação da aplicação da contrapartida.

3.2.3 Prazo de Carência:

3.2.3.10 prazo de carência corresponderá ao previsto para !1 execuçao das
obras, acrescido de até 2. (dois) meses. cantado a partir da mês previsto para o pri·
meiro desembolso, limitado a 18 (dezoito) meses.

3.2.3.2 Na hipótese de não conclusão do empreendimento' no prazo de carên
cia contratualmente estabelecido, poderá ser concedida prorrogação, pelo Agente Ope
rador, desde que devidamente justificada pelo Mutuário/Agente Promotor, nas se·
guintes condições:

a) prorrogação limitada à metade do prazo máximo de carência do Prugrana; c
b) redução concomitante do prazo de amortizaç_~m..igual numero de meses

ao da prorrogação aprovada.

3.2.4 Prazo de amortização:

3.2.4.1 O prazo mâximo de amortização é de 180 (cento e oitenta) meses .. con
tados a partir do mês subseqüente ao do término do prazo de. carê!1cia,

3.2.4.1.1 Nas operações de execução de infra~~tura em conjuntos habiÚI
cionais financiados com recursos do FGTS, contratados até 31 de. dezembro de 1991,
e considerados "empreendimento-problema", o prazo será defini,do pela média dos
prázos de amortização estabelecidos para os financiamentos das unidades .habita
cionais que o constituem, limitado a )80 (cento e oitenta) :me~e~.

3.2.5 Contrapartida

. 3.2.5.10 \'alor da contrapartida não poderá ser inferior·a'10':i--(dez por cen~

to) do \'alor do investimento, sendo que, para operq!;;pes de execução de infra-esttu~

tura em conjuntos habitacionais financiados com recursos do FGTS. contratadas até
31 de dezembro de 1991 e consi.derado's "empreendimento-prob.lema,", pre\"alecerã
a participação mínima' média dos' financiamentos coricedidos para a comercializa
ção das respectivas unidades habitacionais.

3.2.5.2 A contrapartida poderá ser integralizada com recursos próprios do to
mador ou originários de terceiros, inclusive- provenientes de orgnnisOlÇ)s internacionais.

3.2.5.3 A responsabilidade· da contrapar.tiçla.,e U111ca e exi:lu~i1vamente do Mu
tuário. independentem"ente de-'a, fonte dos'r'ecursos ser própria ou de terceiros.

3.2.6 Juros -, ,< -

3.2.6.1 Os juros serão pagos mensahnen'te-. na data estabelecida contratual
mente. nas fases de carência e-de amortização, à taxa nominal equi\'alente a 5t;"'c; (cin
co por cento) ao ano.

3.2.6.1.1 Nas operações de execução de infra-estrutura em conjuntos habita
cionais financiadoS.com recursos do FGTS', contratados até 31 de dezembro de 1991,
e .considerados <l~mpreendimentQ-problcma".a taxa de .Juros sera delinlda pela mé·
dia das taxas de Juros- adotadas para -o \'cnda das untdadt!~ habltacion~usque o cons
tituem. deduzido o diferencial de-juros do Agente_ FiQancciro. ~e for o caso. limit;.l·
du a ;jf( I ~~inco -por cento' .aer ano. . -

3.:!.7 Garantias

3.~.'i.l Vinculação de rC'ceitas ou outra;::; garantia::. na forma da It'!:d~la{';i(l t'm
·:ig.ór.

3.2.7.1.1 Nas operações de crédito. no ãmbito do PRÓ-1I10RADIA. os instruo
mentos contratuais deverão conter cláusula em que o Agente Financeiro:

a) nos casos de garantias sob a forma. de vinculação de receita. ~úbstabelocc·

rá ao Agente Operador procuração outorgàda pelo Garantidor. concedendo poderes
amplos, ilimi~ados e irrevogáveis, que lhe perm,itarn receber. junto aos órgãos com
petentes, as parcelas comprometidas da receita vinculada" até o-v-alor dos compro-
missos financeiros eventualmente nào cumpridos; e '

b) nos demais casos, o Agente Financeiro deverá observar rigorosamente a for·
ma de constituição da garantia, sob os aspectos jurídicos, possibilitando sua regu
lar transferência ou caução dos direitos que encerram, em fa~'or do Agente Operador.

3.2.8 Remuneração de Atividades Desenvolvidas pelo Agente Promotor

3.2.8.1 A Remuneração de Atividades Desenvolvidas pelo Agente Promotor. pre
vista no subitem 5.2.1 da IN/MPO n. 6198. suas alterações e aditamentos. somen-
te será devida- nos casos em que o Mutuário contrate serviços de terceiros para de
senvolver a atribuição constante na alínea ub" do item 6 do Anexo da mencionada
IN, e seu percentual será definido pelo Agente Financeiro. em função do porte e com·
plexidade do empreendimento, observando-se" o que se segue:

3.2.8.1.1 Nos casos de empreendimentos enquadrados na modalidade "Urbani
zacão de Áreas", o valor correspondente à remunerãçd·o··de atividades desenvolvidas
peÍo Agente Promotor será igual ao custo dos serviços contratados com terceiros. li
mitado a 4% (quatro por cento I do somatório dos itens constantes nas alíneas ";)." a
"g" do subitem 5.2.1 do Anexo da IN/MPO n. 6198. suas alterações e aditamentos.

3.2.8.1.2 Nas demais modalidades -o valor correspondente à remuneração de
atividades desenvolvidas pelo Agente Promotor será igual ao custo dos serviços con
tratados com terceiros, ·limitado a 2'7c (dois por cento I do somatârio dos itens cans·
tantes nas alíneas "a" a "g" do subitem 5.2.1 do Anexo da- INf1\.IPO n'. 6/98, suas al
terações e aditamentos.

3.2.9 Taxa de Risco de Crédito do Agente Operador
Será cobrada em conformidade com as condições estabelecidas na Circular

CAIXA n. 129'9'. de 24 de abril de 1998.
3.2.10 Prestações de Amortização e Juros
Pagas mensalmente. com vencimento na data estabelecida contratualmente,

calculadas de acorda com o Sistema Francês de Arndrtizacuo - Thbela Price e rea
justadas pelo mesmo índice e com a mesma periodicidade de atualização dos saldos
das cuntas vinculadas do FGTS,

3.2.11 Reajuste do Saldo Devedor:
O saldo devedor será reaju~:ó1'fn lUI!t, nH'Rmn '~dke e na mesma periodicida

de da atualização dos saldos daE q,"IM \'1111 ill,,,lti ,ic, f,GT8.
3.3 REPASSE DO AGEXTE Fl:>:i\:-:n:llit 1,11 \ ',WTl:ARlO
3.3.10 repasse do Agente F,nane"II'" 1111 ~1\lllll\i'1l1 de\'erá ser realizado nas

mesmas condições do empréstimo do Allcnw UptH'udor ao Agente Financeiro de que
trata o subitem 3.2 desta Circular. oxccto no que se refere ao subitem que·se segue:

3.3.1:1 Remuneração do AJ!cnte Financeiro
A reultmeraçüo do Ag-ente Finaneci-ro sera dC!lIlld.l' dIJ :lt:Dl'tiu ('um tl pI'C\'I::to

no subitem'8.8 da Resolução do C'CFGTS n. 289. de ao cle "unho de 1~91:L suas al
teraçües e aditamentos.

.4 FLUXO OPERACIONAL BÁSICO DO PI\OOR..\~IA
O processo de tramitação das operações de ""óditl' df!\'crri observar as dispo

sições contidas nas Portarias de n. 114"lJ" de 1-: dOJllnho dt' 1995 e n. 35tl1 :. de lG
de maio de 1996, ~uas alterações e aditamenti1s. nmbu$ do Ministério do Planeja
mento e Orçamento, bem como as demais condições estabelecidas nas Resoluções do
CCFGTS n. 290, de 30 de junho de 1998 e na I:-l/MPO n. 6. de 3 de julho de 1998.
SUas alterações e aditamentos e Manual de Fjomento - Setor Público.

5 DISPOSIÇÕES GERAIS .
5.1 Constituem-se atribuições do Mutuário. sem prejuizo de outras inerentes

à natureza de sua participação no Programa, aquelas estipuladas no item 6 do Ane
xo da INIMPO n. 6198. suas alterações e aditamentos.

5.2 As sugestões para a melhoria e o aperfeiçoamento do programa deverão ser
encal'(linhadas, diretamente ?o Agente Operador.

5.3-.6s,c~soso~issosserão dirimidos pelo Agente Operador, no que couber.
.' 5.4 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Cir

culares CAIXA ns. 87''''. de 17 de fevereiro de 1997. 10.6'13,. de 23 de julhõae 1997.
Ill"·II•. de29 de outuoro de 1997e demais disposições em contrário. - JOSÉ LOPES
CO'ELHO. Diretor :
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PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO N~ 137-A. DE 1999

(00 Pode, Ex_alvo)
MENSAGEM ti" 1.543199

SUMÃRIO

Ainda que' seja do conhecimento de Vosu fucelencia. é indijpensivel
ralisuar. por f""a de seu ...levado significado polilico e instilUcionaU o fato de que referida
·propDSlI mulll de posíçio unânime obtida em reuniões realizadas por Vossa fucelencia com 23
<lovemadores. inclusive penencentes a Partidos de oposição. A IOdaç'o final da propOSIl foi
eIaboada por uma comissão constituída por tres representantes daquele. governadores e pelos
MiftillrOS siplllários dcsl.l fuposiçio de Motivos. e endossada. com pequenas modificações. na
l'IUI\iio desla dali. com os I1lfcridos 23 chefes do Poder Execulivo dos Esiados.

Conc:ebida com o propósito de imprimir maior flexibilida<íc '0 regime
conllitucional que disciplina a I1lmuneraçilo no âmbito dos três Poderes e 110 Ministmo PIlblico.
a pre1CnlC Propo&l.l de Emenda Constitucional visa a acrescentar um parágrafo aos anigos 37. 42
e 142 da Constituição. SObl1l1Udo para propiciar melhor adequação das despesas com pessoal à
realidade que: dimana do panoratn:l financeiro das dive.... unidades d. fedlração.

I - ProposlJI ínicial

11- N. Comissio de.kOl1.!!~ '!~lJsliçl e de Redaç60:
• PIfeC8' do relMor - - - -

1°1Ub&lilu1ivo oferecido pelo relIlOr
JlIll** reformuIado
2" IUbll~ulivo olerecido pelo relItor
parecer da Comcssáa
subslilutivo ldoIIdo pela Com<ssio
VIlIOl5 em separlldo

No toconte ao ano 37. piõpõe... aCrescer· lhe o § i 1. cujo preceito outorga ao
Poder Execulivo da União. dos Estados. do Distrilo Fede",1 e dos Munici~ios a prerrogativa de
r/.UI. mediante projolo de lei de que detem a inicialiv•• limite inferIOr ao previsto no inciso Xl
do li!. 37 da Constituiçio. para remuneração. sub.idio. provento' e pen*, pagos aos ativos.
aposenlldas e pensionisw de todos os Poderes dos respectiVOS enres da federação,
c:omprecndídas. em qualquer caso. todas as vantagens pessoais ou de qualquer outra nacureza.

A proposta introduz. igualmente. novos §§ 3" e 4" aos am. 42 e 142.
respectiVamenle. eS!abelecendo aplicar.se aos militares d. União. dos Estados. do Disnito
Fedem' e dds Temtórios o disposto no § II do an. 37.

As Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal. nos lennos do a't 60 da
Constituição Federal. plOmulgam a seguinte Emenda ao telClo COllSl~\lCIOIII1:

An. I' Os .ns. 37. 42 • 142 d. Cons.ituiçãoFcdcrol p....m • vil"",r ac:lOscidos dos
5eluimes paràsrafos:

"An.37 ..

Por meio do acréscimo de.... dispositivos•• Constlcuição passani a pemtitir.
de forma expressa. que os diversos entes da federação. mediante a insliluição de teto de
rcmuncnção inferior ao preViS10 no Inciso Xl do art. 37. possam adotar critérios compatíveis
com.s iorças de su.s fin.nças e a realidade local. f.lo que conlribui para o reforço d. autonomia
político e oclminislmti"a que lhes concede a Carra Magna.

§ 11. Lei da Unilo. dos Es.ados. do Dislrito FedI,,1 e dos Municípios. de ilIiciacív. do
Poder Execulivo. podcr.l eSllbclecer limite pIfII nll1lllltlllÇão. Illb&ldio. prll\'CllIO lMI pcnsio em
valer inferior "" previ5lo no inciso XI. aplicável· 105 ,"s Podens e :lO Ministtrio PIlblico.
compreendidas. em qualquer c",so. todl5 li vQnlAJC!ní ~ssoiil OU de Qualquer outra natureza." .

"An.4~ , ..

Como Se denota. além de lraduzirem nonnas que projel3lll tn:lior eficácia à
autonomia que a Constiruição ....SUra aos diversos enles da federação. os dispositivo. ora
propostos con5lilUem insmimental de destaeada imporrilncia ·para os Estados. o Distrito Federal e
ClI' Municipios. por lhes pennitir o aprimoramento da politica de remuneraçao q;;e praticam. em
ClllIformidade com a peculiar situação financeira dos reSpeclivos erários.

§ 3\! Aplica.se aos militares. em ati...idadt. in:a1ivo, • 'Cus pensionistas. doi Estados. do
Dislflro Fedem' • dos Tem,órios odispo5lo no § II do on. 37."

"An. 142 .

Por estes motivos, Senhor Presidente. aos quais .. soma a cencza de que a
apnwaçio desta Proposta de Emenda Consticucional sem dl1vid. irã contribuir positivamente
para o exilO do programa de ajuste das finmças pI1blicas. é que nos honra submete·la ao elevado
dcsconino de Vossa fuceléncia.

PEDRO MAI.ÀN
MinislrO de Estado da F""enda

Respeitosamenle.

MiniSlro!~ado\~~~
. Auisténcia Social ~_

MAJJruS TAVARES
Ministro de Eslado do Planejamento. Orçamento e Gestão

l\n. ~.", f:.stil ~mcl1da ConslUuclona! eqll"a.t'11\ \.',itior .na "l"~,le MIa "whUCQÇ~.

Uraslha.

Senhores Membros do CUllt.!rt:slW Nacional.

Nos lermos do artIgo 60. illClso 11. da COl1ll"~IÇão I'.al. lIIIIIMto a elavada
deliberação de vo.... ExcelêncIas o tCX10 d. propo5la de~ COMIillIOioMI que 'ESlablloco
6rnile pm remuneração. ,ubsidio. provento ou~vel aos Irés PocIIrtl I ao MiniSltrio
PubJico' .

Orasilia;· :: 'do OIItIIbroo de 1999

§.' Aplic:a·se aOli militi:lres- da União. em atividade. inllj\,OI e iCltJ pensionist3S. o
dispoSlO no § I1 do .n. 37."

.,./.' .
Aviso n' 1.822· C. Civil.

Em 22 de oulUbro de 1999.

E.M.n' 11I
Em 22 de outubrodc 1999.

T_ a Iloara de~ à etevada lpIWCiaçto de V_ l!xoIlIIIcla a
iacluU PropaIII di llmIftcIa C_illlCiollal. ljlIt Hesubolcc litftiIe para -.çIo. llIbIldio.
.-o-ou pIMiO. apllcivlllOl uts PodIns I ao MiaíI*io NbIico".

Senhor Primeiro Secretán'o.

Encaminho a .... Secretaria Men..gem do Excelentissimo Senhor Presidenle da

Iteptiblica refativa • propo5ll de emenda conllitucional que "Estabelece linúte para remuneração.

·1IIlNidio. provemo ou pendo. aplic.ivel aos rrés Poderes e ao Ministmo Público".

Atenciosamente.

Ô~
PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil

A Sua ExccIétlc:ia o Senhor da Presidência da Republica
Dcpttado UBJllATAN AGUIAR
Priitlci~o Secretario da Cãmara dos Deputados
llASILIA·pf
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lo Exército e
organizadas

"esidente da
)nsutucionais e,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOlDENAÇÃODE ESTIlDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
, DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

.. ~' .

TÍTULOlIl
Da Organizaçio dO Estado

CAPíTULOVn
Da Administraçio Pública

Seçio I
Disposiç~ Gerais

An. 37. A administraçio pública direta e indireta de qualquer dos PodeR.
da Unifio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedcceri lIOt
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efiei&lcia e,
também, ao seguinte:

• Artigo. "copul" com redaç40 dada~Ia E",.1Ida COIIS/itueiMQJ ,,' 19. de 04106I199&

XI - a remunctllÇlo e, o subsidio dos ocupantes de ClIJgllS, timçllea e
empregos públicos da administraçfio direta, autárquica e fimdacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dislrito Federal e doi
Municípios, dos detentores de IDlIIldato eletivo e dos demais agentes pollticol e OI
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos CUIllIIÍIlÍVllllCllte ou
11Io, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, nIo poderio
exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tnllunal Fcdcral;

• IlICuo Xl co", red0ç40 dada~Ia Emrnda C01UtltueiollOl ,,' 19. de ().I/1J6 '1998.

§ 9" O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e ia socicdldes
de economia mista. e suas 9IIbsidiárias. que receberem recursos da UniIo, dOI
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios p~ pagamento de despesas de
pessoal ou de custeio em geral.

" § 9'acrescido pela Em."da Consmucianal n' 19. de O~ 06,'1998.

§ 10, Ê vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função públii:à," ressalvailol; Os 'cargoSacumuláveis na fomíli dêsta COIIStituiçio,
os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeaçlo e
exoneração,

• § /O acrescido pela Emenda ConstituciollOl n° 20, de 15 '12.'1998.

Ar!. 38, Ao servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposi~es:

• Artigo, "caput", com redação (1a~~peia Emenda Constitucional nO 19. de fUl/J6Il998.
. ~ .

Seçiom
Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e do. Territórios

• Seçlio 1//com redaçlio dada pela Emenda Constitucional nO 18. d,051()2:1998.

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares. instituições organizadas com base na lúerarquia e disciplina, são militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

• Artlgo com redação dada~Ia Emenda CO/ll/llIICIOIID/ n"18, de 05/02/1998.

§ 1° Aplicam-se aos militares dos EstIdot, do Diltrito Federal, e dos
Territórios, além do que vier a ser,f1X&do em le~ u dispoliç6es do art.14, § 8"; do
art.40. § 9"; e do art.142, §§ 2° e 3°, cabendo alei eltadual especifica dispor sobre as
matérias do art.l42, § 3°, inciso X, sendo u patentes dOI oficiais conferidas pelos
respectivos Governadores. ' ' '

• § l'cÓlfl r«IaçlJo JiI</Q,.a E",,1IIitJ COIlIIitllclonai n' 20. di 15.'12:1998.

§ 2° Aos milltart.s doi Ellldoi, do Distrito Fedcra1 e dos 1cmtórios e a
seus pensionistas, aplica-se o dllposto no 1rt.4D, §§ ,. e 8";

• § 2'çO//f r«itM;4D dllda p'1tI E",,1lIiI COIVIUUCIIlllQ/ n'20, de 15,'12. '1998.

'I1TULOIV
Da Orpnizaçao doi Podem

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

•••••• ••••••••••••••••• 1 .

Seçio VIII
Do Processo Legislativo

SubleçioIl
Di Emenda à CODltltuiçio

Art. 60. A Constituiçlio poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal;
11 • do Presidente da República;
In - de mais da metade das Assembléias Legislativas das lUlidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros,
........................., .

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das InstimiçOes Democráticas

CAPíTULOn
Das Forças Armadas

An. 142. As Forças Armadas, constituidas pela Marint
pela AerOlWltica, sfio instituições nacionais permanentes e rcgu

.com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema
República, e deltinam-se á defesa da Pátria, à garantia dos poderes
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ I' Lei complementar estabelecerá as normas gerais a , n adotadas na
organizaçio, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2" NIo caberá ''habeas corpus" em relação a plUlições disciplinares
militares.

§ 3" Os membros das Forças Armadas sIo denominados militares,
aplicando-seolhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposiçOcs:

"§ 3°acreSCido pela Emenda Cons/1/uclonal n"18. d, 05'02 '19911.

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerent~s~ s!io
conferidll$ pelo Presidente da RCllública e asseguradas em plenitude aos ofiCiaiS da
ativa, da reserva ou reformlidol, scndo-llies privativos os titulos e postos militares e
juntllll.nte com os demais membros, o uso dos unifoI'mes das Forças Armadas;

'/nciM> I acrescido~/a Eme"da Constitucional n" 18. de 05 '02 '1998,

• 11 - o mili~ em ati~idadc que tomar posse em cargo ou emprego públic(
çlVlI permanente sera ttansfcndo para a reserva, nos termos da lei;

• IlICuo 1iacrescido pela Emenda Consti//lCiDMl ,," 18, de 05.'02"1998•

m•O militar da ativa que, de acordo Com a lei tomar posse em cargo
~~rego ou f1mçio pública civillemporárla, nIo eletiva, ai~ que da administraçã~
mdrreta, ficará 8i!fCaado ao rcspcc~ivo q~ ~ somente poderá, enquanto
pennan~çer l\csIa Sltu&çIo, ler prOlllOvldo'por anuiIlldldc, COIItando-se-lhe o tempo
de se~lço apenas para aquela promoção e transfer!ncia para a reserva, sendo depois
de dOIS anos de afastamento, contlnuos ou nlio, transferido para a reservll, nos
termos da I~i;

• IncisO 111 QCrlMlltlaplla Emenda COIUtltui:iOllOI n"18. de 05102'1998,

IV - 10 ml1itar 110 proibidas a sindica1izaçio e a greve;
"IMlla IVtlCrllcldo pila El/llnda COIUtIt/IClonal nOIB. de 05.'02'1998.

. V • O militar, enqUlllIO em ICIViÇQ ativo, não pode estar filiado a partid
pollttcos;

"11IC1lo Vat:I'Ucltla pila EI/IIllda COIU/itllcional ,," 18, de 05./02'1998.

. VI • Ootiçial ~ perderá Opost!l e a patente se fo; julgàdo indigno de
otiÇlaillO ,ou com ele mcompatível, por decisão de tribunal militar de caráter
pcrtnlllente, em tempo de paz, ou de tribuna1 cspcciil, em tempo de guerra;

"/1IC1Io VI_Ida plltz E-nda COIU/itllcIDMl n~ 18, .05.'02/1998.

VII • ~ otiÇial.condenado na justiça comum ou militar a pena privativa
I~~ ~or ~ ~~ :mos, por sentença t1ansitada em julgado, será submel
aoJúlgamento preVIsto no inciso ànterior;

·llICuo VIl ac~citla ~/!, EmI1Ida C~/II/itllciDMl "'18, ~05./0i'I99B.
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VIII - aplica-se aos militares o disposto no art.7", incisos VIII, XII, XVII,
XVIII, XIX e XXV e no art.37, incisos XI, XIII, XIV e XV;

* IncIso VIII acrescIdo pela Eml!nda ConSIJlUClOna{ n" 18. de 05-02 '1998.

rx -aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no artAO, §§ 7°

de remuneração que praticam. em conformidade com a
peculiar situação financeira dos respectivos erários...

Ê o relatório.

'Inciso IXac"scldo pela Emenda Conrmuc1onol nO 20. de 15 121998. 11- VOTO DO RELATOR

X • a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Annadas, os limites de idade,
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra

'InCisa X acrescido pela Emenda CansllluclOnal n'IB. de 05 02'1998.

1. Na forma do Regimento Interno (arts. 32, 111, b, e 202)

compete á Comissão de Constituição e Justiça e de Redação opinar sobre a

admissibilidade de proposta de emenda á Constlluiçâo.

2. No caso presente. a proposlçâo eecorre de Mensagem

do Presidente da República. o que se conforma no disposto no art. 60, li, da Lei

Maior. que lhe atnbui iniciativa para proposta de emenda a Constituição.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÁO

3. Por outro lado, não poderá a Constituição ser emendada

na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio

(art. 60, § 1° da CF), circunstâncias que, por ora, não ocorrem.

I • RELATÓRIO

4. Há que se considerar. outrossim, que não será objeto de

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (art. 60. § 4° da CF) a

fOrpla federativa de Estado (inciso I), o voto direto, secreto, universal e

periódico (inciso 11), a separação dos Poderes (inciso (11I) ou os, direitos e

garantias individuais (inciso IV), as denominadas cláusulas pétreas.

"Art. 37 .

Estabelece limite para remuneração.
subsidio. provento ou pensão, aplicável aos
três Poderes e ao Ministeno Público.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 137, DE 1999

(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

99.Sala da Comissão, em c?1'de ()-u/-~de

Art. 1° Os arts. 37 e 42 da Constituição Federal passam a
vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:

Dê-se ao § 11 do art. 37 que se quer acrescer a seguinte

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

no. termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte

lmenda ao texto constitucional:

Nessas condições, o voto é pela admiSSibilidade da

Proposta de Emenda à Constituição nO 137, de 1999, na forma do Substitutivo

anexo.

5. Quanto aos inciso I, 11 e IV, a proposta de emenda á

Constituição em apreço não implica alronta a essas vedações, o mesmo nâo

ocorrendo em relação ao inciso 111, pois que atri~indo ao Chefe do Poder

Executivo local a iniciativa legislativa para matéria que vai atingir os demaiS

Poderes constituídos, fere flagrantemente o art. 2° da Lei Maior que consagra o

cânone da separação dos Poderes. dispondo que, embora harmônicos. são

independentes.

§ 11. Lei dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, observado o disposto no inciso XIf, poderá
estabelecer limite para remuneração, subsidio, provento ou
pensão em valor inferior ao previsto no inciso XI,

2. O § 11 do art. 37, que se quer acresçer, dispõe que:

"§ 11. Lai da União, dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municipios, de iniciativa do Poder Executivo. poderá
&stabelecer limite para remuneração, subsidio ou pensão
em valor inferir r ao previsto no inciso XI, aplicável aos três
Poderes e F,J Ministério Público, compreendidas, em
qualquercaso todas as vantagens pessoais ou de qualquer
ou1ra naturezn.'

3. Quanto aos demais acréscimos, consistem em

determinu que se aplique aos militares, em atividade, inativos e seus

pensionistas, dos Estados, Distrito Federal e Tenrit6rios (§ 3' do art. 42) e aos

da União (§ 4° do art. 142), o disposto no § 11 que se quer aditar ao art. 37.

1. A presente proposta de emenda constitucional, oriunda

da Mensagem n° 1543 do Presidente da República, de 22 de outubro do corrente,

visa a acrescel)tar o § 11 ao art. 37, o § 3· ao art, 42 e o § 4° ao art. 142. todos

da Constituiçllo Federal.

oi. Acompanha a mensaqem preSidenCial a exposlçào de

motivos dos Ministros de Estado da PrevidênCIa e AssistênCia Social, Fazenda e

Planejamento, Orçamento e Gestão, da qual se colhe:

"No tocante 80 alT. 37, propije-se IIcre,clIr·/he o 'f4.t:
cujo preceito outorgll ao Poder Executivo dll União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Munic/p/os a prerrogativa
de fixar, mediante projeto de lei de que detêm a iniciativa,
limite. .!JJferior ao previsto no inciso XI do art. 37 da
COl1lsfituiçáo, para remuneração, subsidio, "proventos e
pensões pagos aos ativos, aposentados e pensionistas de
todos os Poderes dos respectivos entes da fecfereçlo,
compreendidas, em qualqlJfJr caso, todas as vantagens
pessoais ou de qualquerout", natureza.

A proposta introduz, igualmente, novos §§ 3° e 4· aos
arts. 42 e 142, respectivamente, estabelecendo aplicar-se
aos mili . -'S da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Te,· ias o disposto no § 11 do art. 37.

Por meio do acréscimo desses dispositivos, a
Constituição passar'á a permitir, de forma expressa, que os
diversos entes da federação, mediante a instituição de teto
de remuneração inferior ao previsto no inciso XI do al1. 37,
possam adotar critérios compativeis com as forças de suas
finanças e a realidade local. fato que contribui para o
reforço da autonomia política e administrativa que lhes
concede a Carta Magna.

Como se denota, além de traduzirem normas que
projetam maior eficácia e autonomia que a Constituição
assegura aos diversos entes da federação. os dispositivos
ora propostos constituem instrumental de destacada
impol1ãncia para os Estados, o Distrito Federal e os
Munic/pios, por lhes permitir o aprimoramento da polilica
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compreendidas. em qualquer caso. todas as vantagens
pIIssoais Oll de qualquer outra natumza."

Art.42..........•.•..........•.....................•............................

§ 3" ApIica·se aos militares, em atlvidada, inativos e
saus pensIOnistas, dos EstBdps, do Distrito Federet e dos
T.mtórios o disposto no § 1'1 do art. 37."

Art. 2" Esta Emenda Constitucional entra em vigor nl dlll
de sua publicação.

Sala dls SeslOes. errJfde J....tw de 1999.

~~c#
Relator

PARECER REFORMULADO

Atendendo ás valiosas sugestões apresentadas por ilustres
Membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados. apresento novo Substitutivo em anexo. na forma do qual voto pela

admissibilidade da Proposta'de Emenda à Constituição nO 137. de 1999.

De,~p~~B!í:fuaWJÓ- _
Relator

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Estabelece IimUe para remuneraçAo.
subsidio. provento ou pensão. apllcével aos
três Poderes e ao Ministério Público.

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal.
nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Art. 1° Os arts. 37 e 42 da Constituição Federal passam a
vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:

"Art. 37 ..

§ 11 Lei dos Estados. do Distrito Fedarat e dos
Municipios. observado o disposto no inciso XII e a inicilJliva
privativa em cada caso, poderá estabelecer limite pam
remuneração, subsidio. provento ou pensão em valor,
inferior /Ia previsto no inciso XI, aplicávelllos trla Podete, e
ao Ministério Público, compreendidas. em qualquer caso.
todas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza."

Art. 42 .

.....................: , .
§ 3° Aplica-se aos militares. em atividade. inativos e

seus pensionistas. dos Estados o disposto no § 11 do arf.
37."

Art. 2°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de lua publicação. ~

S.OOC_ãO'~iR-

Deputa~OEL "
Relator '

!lI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de RedaçIo, em
reunilo ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Jair
Bolsonaro, José Antônio, José Roberto Batochio, Ibrahim Abi·AckeI e, em
separado, do Deputado Sérgio Miranda, pela admissibilidade, com
substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição nO 137/99, nos tennos do
parecer refonnulado do Relator, Deputado Darci Coelho. O Deputado
Femando Coruja apresentou voto em separado.

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, Freire
Júnior, José indio, Mendes Ribeiro Filho. Osmar Serraglio, André Benassl.
Jutahv Júnior, Vicente Amida. Zenaldo Coutmho. Zulaiê Cobra. Geraldo
Magéla. José Dirceu, Marcelo Déda. Waldir Pires. AUb'llsto Farias. Ibrahim
Abi-Ackel, Luiz Antônio Fleurv, Fernando Coruja, Roland Lavib'lle, Jose
Ant6nio, Sérgio Miranda. Bispo' Rodrigues. Átila Lins. Jairo Carneiro. Jose
Ronaldo. Antônio do Valle. Pedro 1rulO, Pedro NovaiS. Themlstocles.
Sampaio, Nelson Marchezan, Nicias Ribeiro, Dr. Rosinha, José Machado, Jair
Bolsonaro, Luiz Fernando, Roberto Balestra, Nelson Marquezelli e Bispo
Wanderval.

Sala da Comissão, em 03 de novembro de 1999

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO N" 137. DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO CCJR

Estabelece limite .JllIIlI remuneração,
subsidio, provento ou pensão, aplicável aos três
Poderes Públicos e ao Ministério Público.

As Mesas.da Câmara dos Deputados e do Senado. Federal, nos
tennos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

• Art. 1°.Os arts. 37 e 42 da Cosntituição Federal passam a vigorar
acreSCidos dos segumtes parágrafos:

"Art. 37 ................................................................................
...............................................................................................................

§ 11 Lei dos Estad.!ls, do Distrito Federal e dos
MJinicipios, obselVlldo o disposlo no inciso XII e a iniciativa
pri~ti~ em cada caso, poderá estabelecer limite para remuneração,
SUbsIdiO, provento ou pensão em valor inferior ao previsto no inciso.
XI, aplicável aos três Poderes e ao Minislerio Público
compreendidas, em qualquer caso, todas as vantagens pessoais ~
de qualquer outra natureza." 11/1.1
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Art. 42 .
.............................................................................................................

. §:3° Aplica-se aos militares, em atividade, inativos e seus
penSIOnistas, dos Estados o disposto no § 1I do art. 37."

. Art. '2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
pubhcação.

Sala da Comissão, em 03 de novembro de 1999

" Z."
SÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO FERNANDO CORUJA

A proposta de eménda à Constituição em tela cuida do estabelecimento
do subteto remuneratório no âmbito da admimstração pública.

Ressalte-se que mencIonada proposta foi derrotada quando da
tramitação da Emenda ConslltuClonal nO 19. de 1998 que tratou da reforma
administrativa.

A proposta ,nicial encaminhada pelo Poder Executivo foi
substancialmente alterada pelo Relator que decidiu pela apresentação de
substlll,Jtlvo.

A redação originai proposla preVia a Inclusão de § 11 ao art. 37 onde leIS
da União. dos Estados, do DF e dos Mumclpios. de iniCIativa dos respectiVOS
Poderes Executivos. poderiam estabelecer subtetos. apllcàvels a todos os
Poderes e ao Ministério Público.

Esta redação continha grave inconstitucionalidade. qual sela. a ruptura
da lIutonemia dos Poderes. na medida que a iniciativa da lei que estabeleceria
o subteto era do Poder Executivo. aplicável a todos os Poderes

De fato, a redação do substitutiVO escoimou o texto desta
inconstitUCIonalidade. no entanto. permanecem alguns reparos que devem ser
feitos.

É de se lembrar que um amplo acordo vem sendo costurado na CAmara
dos Deputados ·no sentido de que esta matéria - subteto - seja lII11lllamente
discutida. razão p~ll\ qual é imperiosa a instalação da Comissão Especial
respectiva onde a discussão possa ser aprofundada e emendas serem
apresentadas com o intuito de aperfeiçoar o texto.

Vemo-nos. no entanto. compelidos a fazer alguns alertas quanto a
matéria.

Em primeiro lugar, a própria necessidade de instituição de subteto já que
a redação do inCISO XI do art. 37 da Carta Magana que trata do teto estabelece
que nenhuma remuneração ou subsidio poderão exceder o subsidio mensal
em espécie dos Ministros do Supremo.

Logo, qualquer valor inferior poderia ser fixado. deste que respeitado o
principio da reserva legal e da iniciativa privativa (inciso X do art. 37). Qual a
necessidade de mudança do corlstitucional para autorizar que os Poderes
façam algo já penmtido pela Carta Magna.

Poder-se-Ia alegar que esta tese não é pacífica. Poder-se-ia CorJtra
argumentar alegando que sendo o teto a única restrição CorJstitucional quanto à
percepção de remuneração por agentes públicos, não haveriíl Ql,!e' se falar em
subteto estabelecido por dispositiVO infraconstituclOll8l.

Admitindo-se a superação deste ponto Inicial. admitindo a necessidade
da institUição expressa no texto constitucional da figura do sublelo>
entendemos como problemática a exclusão da União desta regra.

A análise slstemica e orgânica do texto constitucional no que CorJceme à
administração pública (Capitulo VII. do Titulo Iil - arts, 37 e ,segs:) imPÕe a
conclusão que as normas ali elencadas aolicam-se a todoS os P!lderes de

Desta forma. a exclusão da Uniào da redação do § 11 do art. 37,
consubstancla tratamento antl-lsonômlco. diferenciado e privilegiado à União
em detrimento 005 demaIS entes federativos. Rompe·se. com esta redação. de
uma só vez com o prIncipiO constitucional da Isonomia (art. 5°, caput da CF).
petrificado pelo inCISO IV do § 4° do art. 60 da CF, bem como o pacto
federatIVo. previsto no InCISO I do § 4° do mesmo dispolltivó constrtUCIonal
petrificador.

Ressalve-se, aInda. que seria de bom alvitre assegurar, expressament~
no texto, que a ,mciatlva da lei que institui o subteto caberia a cada Poder, a
despeito do que consta do inCISO X do art. 37.

Atente-se. também. que em face da norma inserta no inciso V do art. 93
da CF, a estrutura remuneratória do Poder Judiciário, federal e estadual.
perametriza-se pela remuneração dos Tribunais Superiores.

Como a redação proposta no substitutivo exclui a União da incidência do
subteto, pode-se Vislumbrar conflito de normas no que conceme à
remuneração dos magistrados estaduais.

Basta para tanto que seja aprovada a emenda constitucional com a
radação proposta no substitutivo do relator e que algum Poder Judiciário
estadual encamInhe â Assembléia Legislativa respectiva projeto de lei fixando o
subteto.

São estas as ressalves que entendemos oportuno registrar. lembrando
que, confllTl1ado o acordo das lideranças partidárias. manlfestar-nos-ernos pela
admissibilidade da presente PECo ressalvando-nos o direito de apresentar
emendas que objetivem aprimorar sua redação.

Sala da Comissão••03..... novembro de 1999/;' -,
DII~. ~é'm~ruia (PDT1SC)

L/
VOTO EM SEPARADO
(Dep. Sérgio Miranda)

I • RELATÓRIO

Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição. de
iniciativa do Poder ExecutivQ,que pretende acrescentar § 11 ao
art. 37 da Constituição Federal, facultando à Uniao. aos
Estados. ao Distrito Federal eaos Muntcípios, estabelecer, por

lei de iniciativa do Poder Executivo de cada um desses entes,
limite para remuneração, subsidio ou pensão, em valor inferior
ao previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal,
incluindo-se nessa limitação todas as vantagens pessoais ou'de
qualquer outra natureza. Outrossim, intenta acrescentar.§3D ao
art. 42 da Carta Magna, para estabelecer que a meli.l11a medida
seja aplicável aos militares em atividade, na inatividade ou a
.seus pensionistas.

A proposta veio ao exame desta Comissão, para
análise de sua admissibilidade, sendo designado o Deputado
DARCI COELHO como Relator.

Em seu Parecer, o ilustre relator identifica
corretamente a impossibilidade de deliberação sobre a proposta
em sua forma originária, em razão da atribuiçao ao Chefe do
Poder Executivo da iniciativa da lei de que trata, que "vai atingir
os demais Poderes constituídos (el fere flagrantemente o art. 2D

da Lei Maior que consagra o cànone da separaçlo dos
poderes, dispondo que. embora harmônicos, do
independentes" (grifos do autor).
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Em conseqüência, o Relator vota _-
admissibilidade na forma de Substitutivo que apresenta, onde o
§ 11 ganha a seguinte redação:

"§ 11. Lei dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios. observado o disposto no inciso XlI,
poderá estabelecer limite para a remunetaÇlo,
subsídio, provento ou pensão em valor inferior ao
previsto no inciso XI, compreendidas, em qualquer
caso, todas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza...

\I·VOTO

Surpreende·nos. de Inicio. que o Substitutivo te.nha
feito uma alteração de vulto no texto da proposta. qual sej8 a
retirada da União de entre os entes federativos a Que se
aplicaria a 'nova norma constitucional. se aprovada.
Surpreende·nos esse fato porque o Relator a ele não faz
nenhuma referência em seu voto. surgindo assim como um raio
em céu azul, sem explicação.

Aoentra assim o Relator numa questão de mérito.
invadindo a seara da Comissão Especial que deverá analisar
esse aspecto, se definida a admissibilidade por esta ComisSAo.
Entendemos que essa alteraçãorefoge à competência do
Relator. que deveria se ater ao aspecto da admissíbilídade, tão
somente.

Uma outra hipótese é que o Relator tenha
considerado a referência à União como inconstitucional, e
tenha feito essa alteração com a finalidade de tornar a emenda
admissível. caso em que deveria ter consignado no voto o seu
entendimento.

Suprime. ademais. também sem nos fornecer 0$
elementos que o levaram a essa decisão. a exp"!!sdo
"aplicável aos três Poderes e ao Ministério Público". Se' a
intenção foi tomar a proposta aplicável apenas ao Executivo,
pàssibilitar a criação de um subteto particular para este. isso
deveria ter sido declarado expressamente. pois o caput do art.
37 faz referência aos três Poderes e o § 11.desse artigo será.
necessanamente. referenciado ao seu caput.

Se o que se pretende é Que a proposta seja
aplicável apenas ao Executivo. a exclusão da União dos seus
efeitos é inexplicavel. Embora seja redundante e ilógico fixar-se
na mesma Constituição um teto e um subteto para ~ União,
seria compreensível fixar um subteto particul~r para o
Executivo. dentre os Poderes da União. por iniciativa deste.

Vistas em conjunto. as duas supressões acima
mencionadas tornam-se incompreensíveis. e alertam para os
problemas embutrdos na proposta.

Essa. aliás. como um todo. se ~ostra no
mínimo inconseqüente. Observe-se que a redaçãe jo lliciso XI

do art. 37. antes de sua aiteração pela Emenda Constitucional
nQ 19, estabelecia exatamente um teto diferenCiado para cada
Poder. No regime constitucional anterior a essa Emenda. o
Executivo poderia fixar o seu próprio teto. que se referenciava
na remuneração dos Ministros de Estado.

O fato é que a criação do teto constitucional
único, em conformidade com a redação atual· do inciso XI do
art. 37. tem se mostrado inviável. porque os três Poderes não
tem conseguido chegar a um aCordo para o seu
estabeleCimento. Isso é revelador do atabalhoamento com que
vem sendo· tratada a questão das alteraçõe.s constitucionais
pelo atual governo. movido por imposições de sua politica
econõmica.

Como se pretende agora fixar um subteto. pois
é essa a intenção da proposta. se o teto ao qual deve se referir
não foi sequer fixado ainda? Diante desse fato. a União abdica
de sua responsabilidade no problema e a transfere para os
Estados? Não se consegue perceber uma lógica séria.
conseqüente. nessa atitude.

Observe·se. entrando de plano na questão crucial,
que a retirada da atribuição da iniciativa da lei c;lo ~ubteto ao
Poder Executivo. no Substitutivo. não altera substancIalmente a
inconstitucionalidade que tinha Sido Vislumbrada pelo próprio
Relator. Senão. vejamos.

Onde estava a Inconstitucionalidade. no caso da
iniciativa ser do Executivo? No fato de Que a matéria "vai atingir
os demaiS Poderes constituidos". como bem observa o Pelator.
O Executivo tena a prerrogativa da iniciativa. o Legislativo iria
apreclá.la. e o Judiciário sena apenas o espectador passIvo de
uma declsáo que o afetana diretamente.

Para enfrentar essa questão. no plano federal. a
Emenda constitucional nO' 9 acrescentou ao art. 48 da
ConstltUlcáo Feaeral o 1I1CISO XV. Clsconao sobre a IniCiativa
conjunta da lei que fixa os subsidias dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. ou seja. o teto constitucIonal Veja-se bem

que não basta que tal lei não sela de iniCiatIVa pnvativa do
Executivo.

O Que mudou. com a retirada da expressão "lei de
iOlclatlva do Poder Executivo"? A quem se atribUIU a iniciativa?
Evidentemente. não foi atribuída a um acordo entre os três
Poderes.' em nivel estadual. como fez a constituição em nivel
federal.

Como isso se daria na prática? Digamos que o
Executivo tome a iniciativa de enviar projeto de lei nesse
sentido. AqUI estaria restabeleCido. na integra. o problema: o
Executivo com a IniCIativa. o LegislatiVO com a apreciação da
matéria. e ao Judiciário cabena apenas torcer pelo melhor..

Se a Iniciativa for deflagrada por um deputado ou
vereaaor. ao Executivo cabena ainda o remédiO extremo· do
veto. mas o Judlciáno continuana á margem do processo.
legIslativo. ainda que tendo ae sofrer as suas conseqliências.

Será que se pretende que o Legislativo tome a
iniciativa. o Leglslalivo a aprecie e ao Executivo caiba o papel
meramente de vetar ou não a lei que fixa o subteto? Será essa
uma distribuição harmônica das tarefas entre os três Poderes
numa questão de Interesse fundamental para todos eles?

Na pratica. sena o Poder Judiciário. menos afeito as
manobras políticas. mais IIldefeso diante das alianças e
movimentações das forças politicas. o pnnclpal alvo e a mais
provável vitima..suJeito a retaliações e a tentativas de sõlapar a
IndependênCia éie suas deCisões. vitimando. junto com ele. a
democracla~as garantias da Cidadania. _

VeJa-se que estamos tratando aqUi da Independencla
e da fíarmoma dos pOderes constltuidos.

De Qualauer ângulo '1ue se observe. o que se vê é a
auebra da slmetna. da Isonomia. da Igualdade entre os
Poaeres. Como falar-se em harmOnia e a independênCia aos
POQeres se essa proposta fosse aprovada? Estariam sendo
fendas as suas notas funa'ament3ls.

Incorre-se. Danamo. na veaacão consrrtuc/onal 00
an cO ,; .:.) 111 que· Hnoeae aue sela seauer submetlaa a
dellber~çâo proposta qe emenda tenaente a aoollr essa
séoaracão ·;os Poderes. :) que Impõe '1ue :1 sua
,naam'sslOlhqaae seja aeclaraoa. ae plano. I=or esta Comissão.

Mas essa não é a única razão para que seja
dedarada InadmlssiveL .

Observe·se. ainda. que a proposta criaria Um choque
de normas constitucionais. malferindo a sistematiddade da
Constituição.
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Com efeito, a teor do art. 93, V. da Carta Magna. o
subsídio dos magistrados, em nível federal e estadual, serão
fixados de forma escalonada. tendo como referência o subsídio
mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores com uma'
diferença que é estabelecida na forma de percentuais conforme
as respectivas categorias da estrutura judicial.

Ora, a aprovação de um subteto estadual permite,
evidentemente, que os desembargadores e juizes estaduais
sejam colocados num patamar de remuneração inferior ao que
lhes é assegurado pelo art. 93, V. Que norma constitucional
deveria se aplicar, se esse choque se configurar? o inciso V do
art. 93 ou o § '1 do art. 37 que agora é proposto?

Sobre o assunto, merece dar-se a conheCimento a
abalizada opiníão da Mestra de Direito Constitucional, Dr.·
RAQUEL DENIZE STUMM. com base nas teorias do renomado
constitucionalista alemão KONRAD HESSE:

Decorre da Visão de Dirello ~onsl1tucional

exposta dever ser compreendido o ~oncelto de
Constituição ~,)m() 'Im resultado elllre texto e
reahdade, '..\ ConstitUIção'. segundo Konrad Hesse.
'somente pode ser compreendida e Interpretada
corretamente quando e entendida. nesse sentido,
como uma unidade' (Hesse. 1983. p, 18), Significa
dizer que as normas constitucionais não têm
existências isoladas umas das outras. exigindo uma
compreensão que as vlsualize como integrantes de
um complexo que mantém uma ~onexão entre seus
dementos. ou seja. um sistema.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 231-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
~1ensagetn nU 19 qq

Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema AsSOCiado de Comunicação LIda., para
explorar !lelViço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Recife, Estado de
Pernambuco: tendo parecer da Comissão de constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
Geraldo Magela, Antônio Carlos Biscaia, Marcelo Déda e José Dirceu.

SI;MÁRJO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituiçào e Justiça e de Redaçào:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decr.la:

An. I' É aprovado o alo a que se r.fer. o D.cr.to d. 28 d. dezembro
d. 1998. que oUlorga concessão ao SistCll1l Assoaado de Comunicaçio LIda.• pm explorar,
pelo pm:o d. 15 (quinze) anos. sem direilo de exclusividade, serviço d. radiodifusio d. SOM
e imagens. na localidade de Recif•• Estado de Pernambuco.

An. 2' ESI. decreto l.gisIalivo entra .m vigor na dala de sua
publicação.

As nonnas encontram-se numa relação de
interdependência no texto ~onstltuclOnai. 'Sublal a
essa Interdependência a Idela de sistema lormal que
f'hril!3 a não cnmnrcender 'em nenhum C:l50 somente

a norma Isolada senão sempre no conJunto em que
deve ser slluada: todas as normas constlluclonais têm
de ser IIlterpret:ldas de l:l1 maneira que se evitem
contradições com outras Ilormas constitucionais
(ibidem. p. .\8). Deve. pois, a Constituiçào ser
interpretada .:omo um lOdo, não comportando
antinomias entre normas definitivas e, caso
ocorram, a solução será a eliminação de uma
delas do seu bojo." (grifos nossos)

Sala da Comissio. em 30 d. junho de 1999.

!1EN5AGEM N~ 19, DE 1999
coa PODER EXECUTIVO)

Senha.... Membros do Congresso Nacional,

IAS COHISSOES DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COHUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDACAO CART. 54)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 28 de~ezembro de 1998, que IlQutorça conce.ss.!o ao
SISTE~ ASSOCIADO DE COMUNICAÇAO LTDA, para explorar serviço de
radiod1tusao de sons e 1magens, na localidade ãe Recife, Estado
de Pernilmbuco".

Nos l.nuos do artigo 49. inciso XII. combinado com o § 3"do artigo 2:3. da

Constituição F.d.ral. subm.to á apreciaçio d. Vossas Exc.lênci.... acompanhado de Exposiçio d.

Motivos do Senhor Minimo de Estado das Comtuúcaçàes. Interino. o aro collStlllte do Decreto de

28 d. dezembro d. 1998. que "Outorga concessio ao SISTEMA ASSOCIADO DE

COMUNICAÇÃO LIDA, para .xplorar s.rviço d. radiodifusão de sons e imag.ns. na locaIidad.

de Recif•• Estado d. Pernambuco".

de janello de 1999,Brasilia.

Entendemos que a norma proposta pela PEC que
vimos examinando cria, exatamente, essa antinomia
indesejável, choca-se com norma já existente no texto
constitUCional que dispõe sobre a mesma matéria, ao menos no
que se refere ao Poder Judiclârio estaduai.

Ora, se a solução a ser dada em caso de antinomia,
para preservar a slstematlcidade da Carta Magna. deve ser a
eliminação de uma das normas antinõmlcas. cumpre melhor o
seu papel o legislador que. sabendo dessa contradição, não
insere no texto constitucional a norma contraditora. Até porque.
ao emendar a Constituição. o Congresso NaCional atua como
constituinte derivado, que não pode sobrepor-se ao constituinte
originário, Já tendo deCidido o Supremo Tribunal federal que no
confronto entre normas constitUCionaiS deve ser eliminada a
norma adVinda do constituinte oerlvado.

Por todos esses argumentos, somos pela
inadmiSSibilidade da PEC 137. de 1999, por ferir o Inciso 111 do §
'4"-do al~ 60 da Lei Maior, e por sua incompatibilidade com o
art. 93. V, da mesma Constituição, Quebranco a s/stematlcidade
desta. Em04, ~2.:

Sala da comissão. 03 de novembro de 1999. Exceientissimo Senhor Presidente da Reptiblic:l.

~<f"~ ,f1L-!
Deoutado SÉRGIO MIRANDA

De confonnidade com as atribuições IceaIS e regulamenwes cometido a eSte
Mínisteno. detenninou~se a public~ da Conconincia n.- OS0l97~SFOIMC. com vistas í. implantIÇ~o

de uma estação de ndiDd.ifusio de sons e imagr~. nl! Joc:1lldade de Recife. Estado de Pemambuco.
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A Comlssào Especial.de Ambito Nacional. cnada pela Pot1ana. n.~ 63. de 5 de
fevereno \3e 1997. :)\ter.uia pela Ponnna o.c> 795. de 17 de dezcmoro de 1997. depois de analisar :I

documenl:1l;50 àe h:l.bilitação e :J.S, propasl.4lS·lecnica e de preço peia oUlDrga d,lS entidades proponentes.
.:om obser"anCl3 ao. Lei n:' 8.666. tie .: I de junho de 19'?3. I: ca 1C:::lSIJC,iO esoeclfica ae radlodlfus.io.
concluIu que a SISTEMA ASSOCIADO DE COMlJl-.:ICAÇÃO L:DA óDle"~ a maior ponu!J.c50 JO
'alor ponderado. nos tennos estabelecidos pelo Ediul. tornando-se. ~slm • .:l vencedora da Concorrência.

conforme alo da mesma Comlss:ío. que homoiogueL

:-Jessas condições. lenho 3. honra de sUQmeter o J.Ssun!o a consideração de \-'0553
Excelência. nos lennos. do anlgo :!9 do Regulamento dos Ser'lIços de Radiodifusào. aprovado peio
Decreto n/ ::!.795. dr:: jl de outubro de 1963. com J. redação aadJ ::>eio Decreto n. J 1120. de 23 dr::
novembro de 1995. .

Esclareço que o ato de outorga somente \'Irã a produzir seus efeitos let!:J..Is aoos
deliberaç30 do Congresso Nacional. na forma do pnrngrafo terceiro do arllgo ':::3 da Consntulcã~. .

Renovo a Vossa Excelencla meus protestos do m:lIS profundo respeito.

I'

iK-/érl. ("~~
.rUAREZ 6UÃDROS DO , 'ASCnIE;';TO

Ministro ae Estado dJ ComumcJcõ~s

lntennó

DECRETO DE :9 DE DEmsro DE 1998

Outorga concessão ao SISTE~L-\ ASSOCIADO DE
COMUNICAÇÃO LIDA. p:ua explorar serviço de radioàifusão
de sons e imagens. na localid3de de Reclie. Estado de
Pernambuco.

" .. _ ~ () P~SIDE:--:TE DA REPÚBLIC.\. no uso da JtnoUlc:io que lhe CDmere o ~"l
.'.... InCISO 1\ ":.1 LünSmUIC:10. I: ~e acorao com o dlsoosto no ano .:? do Regulamento dos Serviços ae

._~~I~.O~~5~~. ~~r~~~~~~~~o ~~~~t.~~~:~': ~;:1~:~'r::~ :':$~Je ~u~:r:~~s;::!~ C;r~c::::a~~~~I~:a~~~~ ~.~
53103.00021:"97. Concorreru:l:J. n.": QSO/97-SFOI}.1C. '.

DECRETA.
.-\n. 19 Fica OUlorg:l.da concessão .lO SISTE~tA~SSOCIADO DE

COMUNICAÇÃO l TOA. plU'a explorar. pelo prazo de quinze :mos. sem direIto àe exclusividade. serviço
de radiodifusão de sons e imagens. na localidade de Recife. Estado de Pem:unbuco.

Pará&raIO imico. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código BI'll31ieiro de
TeJecor'ítwUcações. leis subsequentes. regulamentos e obrigações asswnidas pela outorgada em suas
propr:,sw.

. An. ::2. Este ato somente produziri efeitos legals' apos deliberaçiio do Congresso
NacIOnal. nos tennos do art. :!~3. § 32, da Constituição.

An. 3e O contr.1to decorrente desta concessão deverà ser assinado dentro de
sessenta di35. a contar da dara de publicaçào da delibentção de que trata o anigo anterior, sob pena de 'se
tomar nulo. de pleno direilo. o ato de outorga . . '

Art. 4!! Este Decreto entr:l em vigor na data de sua oublicação...~
Bruiiia. 28 de dexenf:lro de 1998: 17': da lndepenâéncia e 11 ()2 da República

outorga concessão ao SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICAÇÃO LTDA., para

explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão de sons e Imagens, na localidade de Recife, Estado de Pemambuco,

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Const~uição, a

matéria foi enviada ao Poder LegislatiVO para a devida apreCiação, uma vez que o

ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e

fotmais da matéria submetida ao exame desta Comissão, nos tetmos do inciso li,
alinea "h", do art. 32 do Regimento Intemo

11 - VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder Público para a execução de serviço de

radiodifusão é regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a

redação do Decreto nO 2,10B, de 24 de dezembro de 1996. No processo em

questão, o SISTEMA ASSOCIADO DE COMUNICAÇÃO LTDA. atendeu aos

requisitos da legislação específica e obteve a maior pontuação do vaiar

ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se a vencedora da

concorrência para exploração do serviço de radiodifusão de sons e imagens na

localidade de Recife, Estado de Pemambuco,

A análise deste processo deve basear-se no Ato Normativo nO

01, de 1999, desta Comissão, Venficada a documentação, constatamos que foram

atendidos todos os critérios eXigidos por este diploma regulamentarú

O ato de outorga obedece aos pnncipios de

constitucionalidade, especialmente no Que se refere aos artigos 220 a 223 da

Const~uição Federal, e atende ás formalidades legais, motivos pelos quais somos

peia homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto

Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, emJJ dep..--"ode 1999.

a.:-c:.-c--e.-.:=::..-.::: ~C:: c .:..
Deputado ELTON ROHNELT

Relator

Ãviso fi:" t 3 - C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário.
i'''

Em de janeiro de 1999.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1999

Aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema AsSOCIado de
Comunicação LIda.. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na localidade de Recife,
Estado de Pemambuco.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissímo Senhor Presidente da

República na qual submete â apreciação do Congresso Nacional o 3tO constante do Decreto de 28

de dezembro de 1998. que amarga concessão ao Sistema ~ssoc;ado de Comunicaçào Ltda.. para

explorar serviço de radiodi.fusão de sons e imagens. na localidade de Recife. Estado de

Pernambuco.•
Atenciosamente,

~
CLOVJSDEBARROSCARVALHO

Chere da C.... Civil
da Pre5iciêncla da República'

A Sua Excelência o Senhor
Depuwi<> UDlRATAN AGUIAR
&'t:s\tfÂ:jiF."0 d. Cfunll1'3 dos Deputados

eõMlSSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o

§ 1· do IIrt. 223, dll Constituição Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da

RePllbl1ca lubmBle à consideração do Congresso Nacional. acompanhado da

Exposiç6o de MojiVOl do Senhor Minillro de Estado d;!.s Comunicaçõe; o ato que

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 28 de

dezembro de 1998, que outorga concessão ao SISTEMA ASSOCIADO DE

COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito

de exclusividede, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de

Recife, Estado de Pernambuco,

Art, 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da ComIssão, em.JJ dej~""de 1999.

Dep~~,,-=-'=-c.:./'
Relator

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, ComlUlicação e Infonnática,

em RelUlião Ordinária realizada. hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável
do Relator Deputado Elton Rohnelt à Mensagem nO 19/99, nos tennos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
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Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino _
Presidente, Nárcio Rodrigues e Robério Araújo - Vice-Presidentes, Arolde de
Oliveira, César Bandeira, José Rocha, Luiz Moreira,' Paulo Marinho, Santos
Filho, Silas Câmara, Alberto Goldman, José de Abreu, Júlio Semeghini, Luiz
Ribeiro, Sampaio Dória, Francistônio Pinto, Marcelo Barbieri, Mattos
Nascimento, Pastor Jorge, Antônio Joaquim Araújo, Ricardo Barros, Almeida de
Jesus, Babá, Walter Pinheiro, Agnaldo MIJIIiz, Or. Hélio, Eurípedes Miranda,
Bispo WandervaI e Lincoln Portela, membros titulares; Átila Lira, Rafael Guerra.
Luiz Bittencourt, Ary Kara, Antônio Palocci. Paulo Delgado. Pedro Wilson e
Paulo José Gouvêa, membros suplentes.

Sala da ComisSão, em 3D de junho de 1999.

-1 . n /77/
De7uta'~ tIÁ~YLINO

Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

Finalmente. rezam os §§ 1°. 3° e 5° do art. 223:

"Art. 223. Compete ao poder Execulivo oulolgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. observado o
principio da complementariedade dos sistemas privado.
público e estatal.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará o alo no prazo
do IIrt. 64, §§ 2" e 4", a contar do recebimento da
mensagem.

§ 3°. O ato de outorga ou renovação somente
produzirá eieitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parâgrafos anteriores.

§ 5°. O prazo da concessão ou permissão serâ de dez
anos para as emissoras de râdio e de quinze para as de
televisão."

Como se vê. a proposição em tela está conforme as

disposições constitucionais transcritas. não havendo óbice que vulnere a sua
juridicidade e legalidade. estando também atendida a boa técnica legislativa.
observados. outrossim. as prescrições da Lei Complementar nO 95198.

Assim. nosso voto é pela aprovação do Projeto de Decreto

Legislativo nO 19, de 1999.

1. Através da Mensagem nO 19. de 1999. o Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Nacional. nos tennos do art. 49.

inciso XII, combinado com o § 3° do art. 223 da Lei Maior. o Decreto de 28 de
dezembro de 1998. que outorga concessão ao Sistema Associado de
Comunicação LIda para explorar. pelo prazo de 15 (quinze) anos. sem direito de
exclusividade. serviço de radiofusão de sons e imagens na localidade de Recife,
Estado de Pemambuco, a reger-se pelo Código Brasileiro de Telecomunicações.
leis subseaüentes. regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em

suas propostas.

/
/

Sala da Comissão. em .,;lde/ .'~

/; " /
Deputado~iti

Relator J
,/

de 1999.

2. A matéria foi analisada. inicialmente, pela Comissão
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informatica. que. unanimente. aprovou
o parecer do Relator. o nobre Deputado ELTON ROHNELT, nos tennos do anexo
projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

Nos termos do art. 32, 111, alinea "a". do Regimento Intemo,
compete á COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o
exame dos aspectos constitucional, legal, juridico. regimental e de técnica
legislativa das proposições sujenas á apreciação da Câmara ou de suas
comissões.

Por sua vez. o art. 21, XII. "a". da Constituiçâo Federal
dispõe:

"Art. 21. Compete â União:

XII - explorar. diretamente ou mediante autOlizaç4o,
concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;"

Nesta linha de raciocinio. diz o art. 48, XII:

"Art. 48 É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e renovaç40 de
concessão de emissora de rádio e televisão:

1II - PARECER DA COMISSÃO

..•m!<r '.J de Constituição e Justiça e de Redação. em

reunião "rdmr';~ re~lizada hoje, opinou. contra os votos dos Deputados

(jeralov M~.;ela. Amomo ('olflos Biscaia. Marcelo Deda e José DIrceu. pela

cllllstilUcionalidade. juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto

Legislativo n° :!31/99. nos tennos do parecer do Relator. Deputado Ricardo

Fiúza.

Estiveram presentes OS Senhores Deputados.

Jose Carlos Aleluia Presldeme. (ieovan Frenas e Inaldo

Leilão - Vice-Presidemes. DareI Coelho. Ricardo Fiúza. Robson Tuma. Freire

Júnior. lédio Rosa. Mendes RibeIro FIlho. Osmar Serra!!ho. Renato Vl8nna.

André Benassi. Jutahy Júnior. Léo Alcântara. Vicente Arruda. l.ulaiê Cobra.

AntÔniO Carlos Biscaia. Geraldo Magda. Jose Dirceu. Marcelo Deda.
.~

AUl,luslo Farias. Eduardo Paes. Luiz Antõmo Flcury. Fernando Coruja. Roland

Lavlgne. José Antõmo. Bispo Rodrigues. Chiudio Cajado. Jose Ronaldo. LUIS

Barbosa. Antônio do Valle c Gustam Fruet.

Sala da ComISsão. em:! J de oUlUbro de J'iIN



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 5i993

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 265-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Mensagem n" 45199

Aprova o ato que outorga permissão à Universidade Santa Cecília UNISANTA, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos. na cidade de Santos, Estado de São Paulo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. contra os votos dos Deputados Geraldo Magela,
Antõnio Carlos Biscaia, Marcelo Déda e José Dirceu.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Constituição e justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontJ'a..se devidamente instruido. de acordo com
a legislacão apllcavel. demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a
execuçãó do sel'Vlço. o que me levou a outorgar a pennissão. nos termos da iodusa Portaria.

4 Esclareço que. nos termos do § gl! do art. 223 da Constituição. o ato de outorga
somente prodUZira efeItos legms aDas deliberação do Congresso NaCIonal. para onde solicito
sela encamInhado o retendo ato. acompanhado do Processo que lhe deu origem.

RespeItosamente.

4<et~JUAREZ QJrc'~OS DO ASCIMENTO
MiniStro de Estado das omumcaçóes

lntenno

PORTARIAN' ,21 • DE 21 DE dezembro DE 1998.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. Intenno. no usa de suas
atnbUlções. e de acordo com o disposto nO art. 13. § 1R do Regulamento dos. SeMços de
RadiodIfusão. aprovada pejo Decreto n~ 52.795. de 31 de outubro de 1963. com a redaça~ do Decreto
nll 2.108. de 24 de dezembro de 1996. e tendo em Vista o que consta do Processo AdmInistrativo 0

2

53000.014625/96. resolve:
Art. 19 Fica outorgaaa pelTTllssâo a UniVel"Sldade Santa Cecilia - UNISANTA. para

executar. peJo prazo de dez anos. sem direito de exclUSIVIdade. ~elVlço de radiodIfusão sonoraceHm
freqtiênoa modulada. com fins exdusivamente educativos. na odade de Santos. Estado de __ao
Paulo.

Art 2' A perrmssão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunlcações. leis subseqúentes e seus regulamentos

An. 3~ Este ato somente procluzirâ efeItos leg31s após delíberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição.

Art. 4! Esta Portana entra em Vigor na data de sua publicação.

~:(rt{[], ~
JUAREZ QUADROS Dt,ASCIMENTO

Encammho a essa Secretaria ~1ensagem do Exceientisslmo SerJ10r Presiâente à~

República na qual submete à apreCiação do Congresso Nacional o ato constante da Ponaria n!!: 3~1.

de 21 de dezembro de 1998, que outorga pennlssão á Universidade Santa Cecilia.- UNISANTA.

para executar scnriço de radiodifusão sonara em freqüenclll modulada. na cidade de Sancos, Estado

de São Paulo.

An. 1° ~ aprovado o ato a que se refere a Portaria n· 321, d~ 21 de
dezembro de 1998, que outorga permissão à UNIVERSIDADE SANTA CECILIA 
L~lSANTA para executar. pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo.

An. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 1999.

De2:Jk:k~r--
Presidente

AVISO n::' 39 - C. Ci\'Ii.

Senhor PrimeIro Secretario.

Em I; d~ J:meiro àe ;999,

MENSAGEM Nº 45: DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO 1

Submete à apreciaçã~ õo Congresso Nacional Q ato constante da
Portar:i.a n!2 321, de 21 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Universidade Santa Cecilia - UNISANTA, .para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Santos, Estado de Sl!.o
Paulo.

(AS COMISSõES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORM1.TICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do anigo 49, inciso XII. combinado com o § 32 do artigo 223, da

Constiroição Federal. submeto â apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino. o ato constante da Portaria. n2

321, de 21 de dezembro de 1998, que outorga. permissão â. Universidade Santa. Cecília 

UNISANTA. para execut:rr. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço de

radiodifu.são sonora em freqüência modulada.. com fmsexclusivamente educativos, na cidade de

Santos. Estado de São Paulo.

Atenciosamente.

c=s::.=:-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da PreSIdência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deoutado T;BIRA,TAN AGUIAR
Primeiro Sr.:cretano à3 C:lmarz uos Deputarios
IlRASILlA-nF. .

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA

MENSAGEM N° 45, DE 1999

I • RELATÓRIO

Excelentisslmo Senhor Presidente da República.

Encaminho a Vossa ExCelênCia o Processo Administnitlvo rf- 53000.014625/96. de
Interesse da UniversIdade Santa Cecilja ':' UNISANTA. obi.eto de perTnlssão para executar serviço
de radIodifusão sonora em frequencia modulada. com fins exdusivamente educativos. na CIdade
de Santos. Estado de São Paulo.

EM n' ~~8 198·MC

de íoneiro de 1999.

Brasi/ta.30 de êezembrode 1998.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o

§ lOdo art. 223, da Constituição Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da

República submete à consideração do Congresso N<tcional, acompanhado da

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que

outorga perrmssão à UNIVERSIDADE SANTA CECilIA - UNISANTA. para

executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão sonora em freqúêncla modulada, com fins exclUSivamente

educatívos. na cidade de Santus, Estado de São Paulo.

Na Exposição de MotiVOS, o Senhor Mimstro esclarece que:

2. De acordo com o art. 13. § 1f , do RegulameQ1:0 dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto Oi 52.795. de 31 de outubro de 1963. com a redação do Deaeto .oI

2.108. de 24 de dezembro de 1996, não dependera Pe edital a outorga para execução de SefVlÇQ
de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

"Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruido. de acordo com a legislação aplicàvel,
demonstrando possuir a enlidade as quaiificações exigidas
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para a execução do serviço, o que me levou a outorgar a
permissão, nos termos da inclusa Portaria. "

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Constituição, a

matéria foi enviada ao Poder legislativo para a devida apreciação, uma vez que o

ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e
formais da matéria submetida ao exame desta Comissão. nos termos do inciso n,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Intemo.

11 • VOTO DA RELATORA

A outorga do Poder Público para a execução de serviço de
radiodifusão sonora com fins educativos é regulada pelo Decreto nO 52.795, de 31

de outubro de 1963, com a redação do Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de
1996. De acordo com estes instrumentos jurídicos, a outorga de permissão para
execução de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusivamente educativos

independe de edital.

No processo em questão, a UNIVERSIDADE SANTA CEcíLIA
_ UNISANTA atendeu aos requisitos da legislação específica, inclusive do Ato
Normativo nO Oi, de 1999, desta Comissão, e obteve parecer favorável da

Fundação Roquetle Pinto.

O ato de outorga obedece aos pnnClplOS de

constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da
Constituição Federal. e atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 1;2. de"'fO""de 1999.

~!M.JtL&&-L'
Deputada ESTHER GROSSI

Relatora

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1999

Aprova o ato que outorga permissão à
UniversIdade Santa Cecília
UNISANTA. para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada. com fins exclusivamente
educativos. na cidade de Santos.
Estado de São Paulo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 321, de
21 de dezembro de 1998, Que outorga permissão à UNIVERSIDADE SANTA
CEcílIA - UNISANTA para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins

exclusivamente educativos, na cidade de Santos, Estado de São Paulo.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
em Reunião Ordinária reaJizâda hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável
da Relatora Deputada 'Esther Grossi à Mensagem n° 45/99, nos telIDos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino 
Presidente, Lamartine Posella - Vice-Presidente; Arolde de Oliveira, César
Bandeira, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Santos Filho, Silas Câmara, Vic Pires Franco, Alberto Goldman,
José de Abreu, Júlio Semeghini, Luiz Ribeiro, Pedro Canedo, Salvador Zimbaldi,
Sampaio Dória, Francistônio Pinto, Jorge Pinheiro. José Priante, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Mattos Nascimento, Nelson Proença, Pinheiro Landim,
Augusto Franco, Ricardo Barros, Almeida de Jesus, Babá, Nelson PeIlegrino,
Padre Roque, Walter Pinheiro, Íris Simões, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio, Euripedes
Miranda, Givaldo Carimbão, Luiza Erundina, Bispo Wanderval e Lincoln
Portela, membros titulares; José Melo, Medeiros, Paudemey Avelino, Sérgio
Barcellos, Átila Lira, Rafael Guerra, Romeu Queiroz, LlÚz Bittencourt, Mendes
Ribeiro Filho, Ricardo Noronha, Ary Kara, Paulo de Almeida e Pedro Wilson,
membros suplentes.

SaIa da Comissão, em 25 de agosto de 1999.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1-RELATÓRIO

A'fomissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e InfolIDática desta Casa na forma regimental, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nO 265, de 1999, aprovando o ato que outorga permissão à
Universidade Santa Cecilia • UNlSANTA, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusivamente
educativos, na cidade de Santos, Estado de São Paulo.

O processo foi encaminhado a esta Comissão, para
sua manifestação no que se refere ao temário do inciso III do art. 32 do
Regimento Interno.

n - VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em exame respeita a boa
técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais de juridícidade e
coostitucionalidade, o nosso voto é por sua aprovação.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em I~ de~ de 1999.

Sala da Comissão, em 3.0 de de 1999

i
----.I~~~~

Deputado ANDRÉ BENASSI

.---Jlator
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III - PARECER DA COMISSÃO
;":ENSAGE!-: Ni ';9'; t, :J=: : 999

(DO PODER EXECUT"VO~

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados

Geraldo Magela, Antônio Carlos Biscaia, Marcelo Déda e José Dirceu, pela

constitucionalidade, juridicidade e técni~a legislativa do Projeto de Decreto

Legislativo nO 265/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado André

Benassi.

Submet:.E à eorecia:5o :::0 C::::'ng!'Esso ~;õc~:::na': a-::. ::.:::mstante .::a
Por'taria n~ - 24, óé 18 de março de 1999, que c::..::o:::-ga permí~sao .•:
Fundaçào Sara Nossa Terra, para exec~tar, .?e~o. ?~azo. 07 c~z

anos, sem direito de exclus~vidade, serv~ço oe r~d1od1fusao

sonora em :=eqtiênc:~ moàulada. com ~~~S exClUS1vamente
educativos, na cidade de Araucãría, Estado ao ?arana.

{AS COMISSOES __ %:. :1ENC!:\ _ ~EC:KOLOG:.;, COMUJ\ICAC~O ~.

INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE ?EDAÇAO (ART. 54))

Senhores ?\.1ernbros do Congresso ;":acional.

:-'::os t::rrnos \: ...' .1rtl!;O JU. ;:1'::5('1. XII. ..:.lmbmaJJ ,:"m: l' ':. ~'. ..lo anigo .:.:-::. ;.:

Constltu!..:J.o rt.'de:ai. ::;ubmelC J ~prec:ac3o de \.ossas E':ce:~n:l:!5. :!.:omp:mh:Jdo de Exposic;!(~ .i::

:\"1011',"0;; Jo ~~ahor ;"1inisIro L:: Estaoa J:!s \ ·llr.Jumc3~ócs. o ;110 ú'n:iiJ.:;t:: l.:.l ('('fim:!, r. ~ :..:. ,::: :.;

de m:lI:Y0 de 1999. que outor~:!. permissão ~ Fundação S3ra 1\OSS3. T~rr:l. pJ.r3. executar. pelo prazo

de dez anos. sem direito âe exclusiviàa.d:::, s~rvlço de f::J.diodif..!3ão $ooorJ em treqüencia moàui~~::.

com fLns exclusivamente educ:nivos. n:! cJd~de cie Arauc:irb. :=:$:adi'l do P~r3.na.

de abri i 9..!t !coCJ

I
Jl __ -_i

\.-""'-- ,

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas e Inaldo

Leitão - Vice-Presidentes. Darci Coelho. Ricardo Fiúza. Robson Tuma. Freire

Júnior, lédio Rosa, Mendes Ribeiro Filho. Osmar Serraglio. Renato Vianna.

André Benassi, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Vicente Arruda. Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, 'José Dirceu. Marcelo Déda,

Augusto Farias. Eduardo Paes, Luiz Antônio Fleury, Fernando Coruja, Roland

Lavigne, José Antônio, Bispo Rodrigues. Cláudio Cajado, José Ronaldo. Luis

Barbosa, Antônio do Valle e Gustavo Fruet.

Sala da Comissão, em 21 de outubro de 1999

EM n" :3 IMe

de 1999.

E:xcelentlsslmo Sennar Fresldente da Republlca.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 270-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co~unicação e Informática)
Mensagem n° 494i99

Encammno a Vossa ExcelênCia o Processo Admlnlstratlvo n; 53000.001089/95. de
interesse da Funaacão Sara Nossa Terra. objeto ae permlssáo para executar sefV1ço de
radiodifusão sonora ém frequenCla modulada. com fins exclUSivamente eoucatlvos. na Cidade de
Araucària. Estaco do Parana.

2. Oe acordo com o art. 13. § 19, do Regulamento dos Serviços ae Radiodifusão.
aprovado pelo Decreto n2 52.795, de 31 de outubro de 1963. com a redação do Decreto n!!
2.108. de 24 de oezemoro de 1996. não dependerâ de eOltal a outorga para execução de sefVJço
de radiodifusão com fins exctuslvamente educatlvOS.

~rova O ato que outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra. para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Araucária. Estado do Paraná: tendo parecer da ComIssão de
Constituição e Justiça e de Redação pela constitucionalidade. jundicidade e técnica
legislativa. contra os votos dos Deputados Geraldo Magela. Antõnio Carlos Biscaia.
Marcelo Déda e José Dirceu.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se devidamente Instruido. de acordo com
a legislação apllcaveJ. demonstrando possUIr a enlldaae as qualificações e>dgidas para a
execução do serviço, o que me levou a outorgar a penmssão. nos termos da InClUSa Portana.

4, Esclareco que. nos termos .do § 32 do art. 223 da Constituição. o ato de outorga
somente pr.oduzlra eféitos legaIS aoàs delíber:açâo do Congresso Nacloná~. para onde solicito
seja encamuihado o fedendo ato. acompanhado do processo que lhe deu ongem.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

O CO!"GRESSO !"ACIO:-<AL decreta:

Respeitosamente.

,/I
h' (' /

/1 \1" . ~L-..
/ PIMENlY\ 0.11. VEIGA ,

~~.1 Estado das Comu'~ ções

?ORTARIAN::!' _~ .::JE':': DE ;,_;:tç:: DE 1999.

An I~ E aprovado o ato 3 q'ue s~ refere ~ P0nana OC :-1. de IS dto
março de 1~99. que outorga permissão a F1.:-;\DAÇAo SARA \OSSA TERRA· para
executar. pelo prazo de 10 (dez I anos. sem direito de exclusi....idade. serviço de radiC'difusão
sonora em frequência modulada. com fins exclusivamente educativos. na cidade de Araucana.
ESlado do Parana

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso de suas atnoulcões. e nos
termos co ar.Jgo 5~. § 22

, aJinea ~a". do RegUlamerno aos SeCVJços De RadlOClfusão. aprt)Vacc pele"
!)ecretc n; 52..795. ~e 3~ oe o-.nubro ce 1963. e aJ;"llgo 1.3, § 19 . ~o c:taao Regu.amente. com.
recação do Decre:e n2 2.108. ~e 24 de oezemoro oe 1996. e tenco em vista o que ccns:a cc
~rocessc Aam:msucH!vo n~ 53000.001089/9,s. resolve:

publicação.
Art, ::0 Este decreto legislativo entra em vigor n3 data de sua

Sala da Comissão. em Z:. de agosto" àe lOQ':l

Art. 12 Outorgar permissão a F:.mcacão Sara Nossa Terra. :.ara executar. pelo o:a;:= ::E
~ez anos. sem. Clrelto ce eXC!USIVloaoe. sefY1CO ce"raOJoOlfusão sonora em freàL:é:-:c:a mooulaca. :orr.
::ns exca.,:slyameme ecucatlvOS. na óoaae ce··Araucàna. Es:aco co Pararia.

An. ~~.; permIssão ora :::utorgaoa :eger~se~a :ç!O ::':019c BraSrle!r:: :e
7elec·CIJ1Unicações. leiS suoseauentes e seus' regulame.ntos.

Art. Z" :sra ~enr.lssãc som"ente orocu=:ra .;iel[os .egals· spos oeiibera;z:: 00
::ongresso NaCional. i10S termos 00 § 39 do art. ::3 da ConstitUIção.
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~n. 4 f Esta Ponana entra em 'lIgar na data ele s:.;a pu.ohcac:ão.

, " /"]

~
r. i •• '-, I C.
I \1,. .
P~ENTA DA VEIGA \ \,-

~ .~

Aviso n~ ';9 3 ~ C. Civil.

Em :~ d. abril d. 1999.

Senhor PrimeIro Secrer.ario.

Encammho a essa Secre::uia ~1ensa~em do ExceJentfsslmo Senhor Vice-Presidente

da Republic3 no exercicio do cargo de Presidente O:l Republica na qual submete aaFreciação do

Congresso Saclonal o J.ta consta."1te ca Partana n~ :·t de 18 de março de 1999. que outorga

permissão á Fundação Sara Nossa Terra. para executar. pelo prazo de dez anos. sem direito de

exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqliência modulada. .::om fins exclusivamente

educativos. na cidade de Araucaria. Estado do Paraná.

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chere da Casa Civil
da Pr~sidência da Reptiblica

A Sua ExcelênCIa o 5t:nhor
D.pulado CBIRATAS AGUIAR
~~~j~~~:~~no 03 C.imar:l dos D~Fut:ldos

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I· RELATÓRIO

De conformidade com o art 49. incIso XII. combinado com o

§ 1° do art. 223. da Constituição Federal. o Excelentissimo Senhor Presidente da

República submele à conslderação do Congresso NacIOnal, acompanhado da

ExPOSiçãO de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunleações, o ato que

outorga permissão à FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA, para executar, pelo

pralo de 10 (del) anos, sem direito de exclusividade, servIÇO de radiodifusão

sonora em freqüénclS modulada, com fins exclUSivamente educativos, na cidade

de Araucária. Estado do Paraná.

Na ExpoSIção de Motivos, o Senhor Ministro esclarece que:

"Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
deVidamente instruido, de acordo COm a legislação aplicável.
demonstrando possUIr a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me levou a outorgar a
permissão, nos termos da Inclusa Portana. "

Atendendo ao disposto no § 3' do art. 223 da Constrtuição, a
maténa fOI enVIada ao Poder LegislatiVO para a devida apreciação. uma Vel que o

ato somente prodUZirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto. opinar sobre os aspectos técniCOS e

formais da. maténa submetida ao exame desta Comissão, nos termos do inciso li,
alínea "h", do ari. 32 do Regimento Interno.

11 • VOTO DO RELATOR

A outorga do Poder Público para a execução de serviço de

radiodifusão sonora com fins educatiVOs e regulada oelo Decreto n' 52.795, de 31

de outubro de 1963, com a redação do Decreto n' 2 108. de 24 de dezembro de

1996. De acordo com estes instrumentos jurídicos. a outorga de permiSsão. para

execução de servIço de radiodifusão sonora com fins exclusivamente educatiVOs

Independe de edital.

No processo em questão, a FUNDAÇÃO SARA NOSSA

TERRA atendeu aos reqUIsitos da legislação especifica. InclUSIve do Ato

Normativo nO 01, de 1999, desta ComiSsão. e obteve parecer favoravel da
Fundação Roquette Pinto.

O ato de outorga obedece aos pnncipios de

constrtucionalidade. eSpeCIalmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Constituição Federal, e atende às formalidades legaiS, motivos paios quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto

Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, ema;de~~e 1999.

~-(
Deputado FERNANDO MARRONI

Relator

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° • DE 1999

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Sara Nossa Terra, para

executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüênCia modulada, com
fins exclusivamente educativos, na
Cidade de Araucána. Estado do
Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' E aprovado o ato a que se refere a Portana nO 24, de

18 de março de 1999 que oUtorga permissão à FUNDAÇÃO SARA NOSSA

TERRA para executar. pelo prazo de 10 (del) anos, sem direito de exclusiVidade.

serviço de radiodifusão sonora em freqüéncla modulada. com fins exciusivamente
educativos, na cidade de Araucária. Estado do Paraná.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vIgor na data de sua
publicação.

Sala da ComiS$áo. emC5'de~1<1:Ie 1999.

~
Deputado FERNANDO MARRONI

Relator

111· PARECER DA COMISsAo

.A comissão de CiênCIa e Tecnologia. ComWlÍcação e Informâtica.
em ReWlÍão Ordinária realizada hoje, aprovou unaru;nernente o parecer favorável
do Relator Deputado Fernando Marroni à Mensagem n' 494/99. nos tenuos do
Projeto de Decreto LegIslativo que apresenta.

Estiveram presente( os seguintes" Deputados: Luiz Piauhylino _

Presidente. Lamartine Posella. ~ Vice.Presi~~n1e'; Arolde de Oliveira, César
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Bandeira. COfauci Sobrinho, Jose MendollÇa Bezerra. Jose Rocha. Luiz Moreira,
Maluh' Neno. Santos Filho. Silas. Câmara Vic Pires franco. Alberto Goldman.
Josê de Abreu. Júlio Semeehini, Luiz Ribeiro. Pedro Canedo. Salvador Zimbaldi.
Sampaio Dória. Francistôlrio Pinto. Jorge Pinheiro. Jose Priante. MarçaJ filho.
Marcelo Barüu:n. ~.ian->s '!ascimento. Nelson Proença. Pinheiro Landim.
Augusto .;rallt.. , Ricardo Barros, Almeida de Jesus. Babã, Nelson Pellegrino,
Padre R"q...., Waltcr Pinheiro, Íri~ Simões. Agnaldo Muniz. Or. Hélio, EUlipedes
Miranda, Givaldo Carimbio, Luiza Eruodina, Bispo Wanden'3l e Lincoln
Panela, membros titulares: Jose Melo, Medeiros, Paudemey Avelino, Sérgio
Barcellos, Átila Lira, Rafael Guerra, Romeu Queiroz, Luiz Binencoun, Mendes
Ribeiro Filho, Ricardo Noronha, .tuy Kara. Paulo de .AJmeida e Pedro Wilson,
membros suplenles.~

/Ai'"
Sala da Comissão. em 25 de agosto de 1999.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

1. Através da Mensagem nO 494. de 1999. o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional. nos tennos do art. 49. inciso XII.

combinado com o § 3" do art. 223 da Lei Maior. a Portaria nO 24. de 18 de março
de 1999. do Ministro de Estado das Comunicações. que outorga permissão à
FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA para executar. pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade. serviço de radioçlitusão sonora em freqoência modulada,
com fins exclusivamente educativos. na cidade de Araucària. no Estado do
Paraná. li reger-se pelo Código árasileiro de Telecomunicações.. leis
subseqOentes e seus regulamentos.

2. Acompanha li mensagem presidencial exposição de
motivos do Ministro de Estado das Comunicações. Interino. que esclarece:

"De acordo com o art. 13, § 1°. do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795. de 31 de outubro de 1963. com a ledaç40 do
Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. nlfo
dependerá de edit'" " outorga pera execuçlo de ntViço de
rfiIiodifus4o com fins excJUlivamente educIItivos.

Cumpre rassanar que o pedido encontra-se
devidamente irl6lru/do, de acorrJo com a 1egW1!lÇl0
aplicável, demonstrando possuira entidade as qualiflcaç6es
exigidas para a execuç40 do serviço, o que nos levou a
oulorgar" pennisslfo. nos termos da incJUSII Portaria.

Esc/llreço que, de acareio com o § J- do art. 223 da
Constituição. o ato de outorga somente produzirá efeitos
legais após deUbereção do Con9resso Nacional .

lormalldades legais. motivos pelos quais somos peJa
homologação do 'ato do Poder Executivo. na forma do
Projeto de Decreto LeglSlativo que ora apresentamos. ..

Ê o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

1 Na forma do art. 32, 111. alinea a. do Regimento Interno,
comPf'!e a ~OMIS~ ~O DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO a
análise dos "á.;>eC:OS constitucional. legal. jurídico. regimental e de técnica

legislativa de projetos.... sujeitos á apreciação da Câmara ou de suas
comissOes".

2. O ar!. 21 da Constituição Federal dispõe que compete á
União:

'XII - explorar. diretamente ou mediante autorização.
concessão ou perrnlssilo:

a) 05 serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens:

Sendo da competência exclusiva do Congresso Nacional

"Art.48 .

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissora de rádio e televisão;

cuja diSCiplina é desenhada nos arts. 220 a 223. dizendo mais de perto á
hipótese o caput do art. 223 e §§ 1°.3° e 5°:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão. permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. observado o
principio da complementariedade dos sistemas privado,
público e estatal.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo
do art. 64. §§ 2" e 4°, a contar do recebimento da
mensagem.

§ 3°. O ato' de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
NaCional. na forma dos paragrafos anteriores.

§ 5°. O prazo da concessão ou permissão será de dez

lInos para as emissoras de rádio ..

3. Como se constata. a proposição sub examine está
conforme as disposições constitucionais transcntas, não havendo óbice que
vufnere a sua jurldlcldade e legalidade, estando também atendida a boa
ttcnlca legislativa. observados. outrossim. os parâmetros da Lei Complementar
0°95198.

4. Nestas condições o voto é pela aprovação do presente
Projeto de Decreto Legislativo.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou. contra os votos dos Deputados

Geraldo Magela, Antônio Carlos Biscaia, Marcelo Déda e José Dirceu, pela

3. A COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA aprovou. por unanimidade, o parecer
favorável do Relator, Deputado FERNANDO MARRONJ. assim vazado:

-A outorga do Poder Público para a execuç40 de
serviço de radiodifUsão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto nO 52.795. de 31 de outubro da 1963.
com a ledaç40 dO Decreto nO 2.108, de 24 de dezambro de
1996. Da acordo com estes instrumentDs íUridicos, a
outOrga de pennissifo para execuç40 de serviço de
radiodifusão sonora com fins exclusivamente educativos
independe de edital.

No !processo em questlo. a FUNDAÇ!.O SARA
NOSSA ,TERRA atendeu aos requisitos da legislaç40
especifica. incluS:ve do Ato Normativo nO 01, de 1999. desta
Comissllo. e obteve parecer favorável da Fundaç40
Roquete Pinto.

O ato de outorga obedece aos principios da
constitucionalidade. especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituiçilo Federal. e atende ás

SaJa da Comissão. em .; de~'! '. ~.~h~

(~C<" ~~ ..
Deputado OSMAR SER~GLlO

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

de 1999.



51998 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

conslltucionahdade. juridieldade e técnica legIslatIva do Projeto de Decreto

l.e!!lslativo lI' 270i99. 1I0S termos do parecer do Relator. Deputado Osmar

Serragho

Estl\ eram presentes os Senhores Deputados'

Jose Carlos AlelUIa - Presldeute. Geovan Freitas e Inaldo

Leitão ":. n""ldel1le< lIarel Cuelho. Ricardo Flúza. Robson Tuma. Freire

Jún- 'r. le 11U "asa 'vleno", Ribeiro FIlho. Osmar Serragho. Renato Vianna.

A1Iúre Benassi. Jutany Júmú: I to ,-\Idntara, Vicente .I\rruda, Zulaiê Cobra.

Antônio Carlos Blsema. Geraldo Magela. José Dirceu. Marcelo Déda.

Augusto Farias. Eduardo Paes. LlIIz Antômo Flemy. Fernando Coruja, Roland

Lavigne. JOSt Antômo. BIspo Rodngues. CláudIO Cajado. Jose Ronaldo. LUIS

Barbosa. Antômo do Valle e Gustavo Fruet.

Sala da ComIssão. em 21 de outubro de 1999

J!e;p, .
Deputado J~';;LOS ALELUIA

;:/Presidente

(/

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 274-A, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática)
'vlensagem n" 1.70ó 9R

Aprova o ato que outorga permissão ao Dláno de Suzano Radiodifusão LIda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequêncla modulada. na localidade De
Salesôpolis. Estado de São Paulo; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade. Jundicidade e téCnica legislativa. contra
os votos dos Deputados Geraldo Magela. AntÔniO Carlos Blscala. Marcelo Déda e José
Dirceu.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de ConstitUIção e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

An. J" E aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 245, de,"" de
dezembro de 1998. do Ministro de Estado das ComwúC3ÇÕes. que outorga pennissão ao
Diana de Suzana Radíodifusào LIda.. para explorar. pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade., seIViço de radiodifusão sonora. em frequência modulada. na localidade de
Salesópolis. Estado de São Paulo

Art _ Este decreto legislativo entra em VJgor na data de sua

PUblícaçã~

Sala da Comissão, em 25 de agosto de t999.

!-1ENSAGEK~.j'Q 1.706, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO J

Submet.e b aprec~açào do Congresso NacJ.onal o ato constante da
PortarJ.a n~ 245, de'; de dezembro de 1998, que outorga permlssào

ao níár~o de Suzana Radiodifusão Ltda. I para explorar, pelo
pra:zo de dez anos, sem direito de excluslvidade, servlço de
radioáifusão sonora em freqüência modulada, na localidade àe
Salesôpol is, Estado de São Paulo.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART, 54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 49. incíso XII. combinado com o § 3! do artigo 223. da

COnstituIÇão Federal. submeto a apreciação de Vossas Ex-ceiêncla5. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. lntenno. o ato con.o:;tante da Portaria n.!!.

245. de 4 de dezembro de 1998. que outorga pennissão ao Diário de Suzana Radiodifusão Ltda.•

para explorar. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclUSIVidade. serviço de radiodifusão sonora

em frequencIa modulaàa. na localidade de S:l1esopohs. Estaáo de São Paulo.

Brastli::l. :0 u~ dezembro de 19Q8

E.M.S.O :na ,98·GM
Em 04 .12.9

ExceJentis5UIJO Senhor Presidente da República.

De conformidade com as aaibuíções le~ais e re2UlamenW'eS camcúdas a este
Ministerio, detenninou·se a publicaçào da Concorrência n.o 024/97-SFOiMC. com visw ã implantaçio
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na localidade de Salesôpolis. Esudo de
São Paulo.

A Comissão EspeCial de ..\mbito Nacional. criada pela Ponaria D.O 63. de 5 de:
fevereiro de 1997. alterada peia Portar1a n.o 795. de 17 de dezembro de 1997. depois de analisar a
documentação de habilitaÇão e as propostaS teCnIca e de preço pela outorga das entidades ~tes.
com observânCIa d1 Lei n.o 8.666. de 11 de Junho de 1993. e da legislação específica de n.diodifusio.
concluiu que a DIA.RIO DE SL:ZANO R.WIODtFUSÃO LIDA obteve :l maior pontuação do valor
ponderado. nos tennos estabeleCidos peio Edital. tornando-se. JSSIm. .1 ';encedora da ConcorrêncIa.
,::on1orme :lIO d~ mesma ComIssão. que nomDlo~uel. h.1\'enao por bem outorgar 3 pernussio. na ionna da
Portaria inclusa.

Esclareço que. de 3cordo com o paragrafo terceiro do amgo :23 da Consmul!;io. o
.lIa d~ outorga somente produzira efeitos legaiS aÇlós deliberação do Congresso ~acional. para onde
solic:nD seja encammhado o referido ato.

Renovo a Vossa Excel~I::~~prOlestOS do maIS profundo respeito.

JUAREZQ~ROSD :-õASCIME""O
\.1inisuo de Estado d Comunicações

Intenno

PORTARlA:-;,Q 24S DE 04 de 12 DE 1998

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. Interino. no uso de 'uas
2tnbull;:ões. de ~corj() com o disposto no,m, 3:: do Regui3IT1ento dos Ser\'lcos de Radíodífusio. aprovado
pelo Decreto n..! 52,795. de 31 de oumbro de 1963. com a redação ao Decreto n.:l 1.7~O. àe 28 de
not,tt:mbro de IQ45. ~ tendo em vista o que corma do Processo Adnllrustrallvo n.2 53830.000775197.
'.\mcorrencl::I n." 1.\:'; Q7·SFo."}.1C. resoive;

·Sl. I ~ Fi~:l 0utQrl}.1c.1 ~:.::mI$Sau .:0 DlARIO ;.,;: ~I"·:..\~'\;O RA.DIODlFt:S ..\(,
LIDA. para explorar. pelo prazo de dez anos. sem direito de excluslvláade. se:rY1ÇO de: raoloc:hfusio
sonora em freauênCIJ modulada. na focalidade: de SillesODolis. Estado de São P3ulo.

. Parágrafo .único. A permissão ora outorgada reger~se·à pelo Código BrasJJtiro de
TeIecomumcaçoes. leiS suosc:quentes. regulamentos e obriga.ções assumtdas pela OUtorgada em suas
propostas. .•

. Art. ~~ Este ato somente produzira ef;itos leg:us após deliberação do Congresso
NacIOnal. nos H:rmos do ano ::!:3. § 3e, da Constiruição.

"" AIt. 32 O contrato de adesão decorrentc:l"dest3 penníssào devem ser assinado dentro
de sessenta alas. a COntar da. data de publicaçào da deliberação de que trata o amgo aIltenor. sob pena de
se tornar nulo. ae pleno am:no. o ato de outorga.

Art. 42Esta-Portaria encra em vigo,r na data de sua pu!Jlica.ção.
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AvISO n' •. ;38· Sl:PARlC. Ci,·i!.

Senhor Primeiro Secretárlo.

COMISS~O DE CII:NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA.

Em .30 de dezembro de !998.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO NO__, DE 1999.

Encaminho a -essa ScercW1a MCns;Ijcm do ExcclenuS5imo Senhor Presidente dJ.
Republica na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Porwia n'2 ~45.

de 4 de dezembro de 1991. que outOr@3 pttm1S5io ao Diário de Suzano Radiodifusio LIda.. plU'á

explorar 5en'lçO de radiodifusão sonora em freqüência. modulada na localidade de Szlesopoh~.

Estado de 550 Paulo.

AtenCiosamente.

CLOVIS DE BARROS CAR~J\LHO.
;o...1inistro de Est:l.do Chefe da Casa Ch-ji

43 PresidênCIa da ReDublica

; SuJo Exce:éncla o Senhor
:'l;:PUt::lCI) j"BIR.-\T.:'.~~ ";i..ii.:I.~.R

Pnrnclro Secretano da Câmara aos Deputaaos
RMSILlA·Pf

COMISS~ODE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E
INFORMATICA. .

I - RELATÓRIO

Nos termos do disposto no art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1° d? art. 223, da Constituição Federal, o Excelentissimo
Senhor Presidente .da República submete à apreciação do
Congresso Nacional, por meio da mensagem nO 1.706, de 1998 o
ato que outorga permissão ao Diário de Suzano Radiodifusão Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada n~
localidade de Salesópolis, Estado de São Paulo. '

. _ A matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida
aRreCl.a~o, atendendo ao disposto 1'10 § 3° do art. 223, da
Co~stitUlção, uma vez que o ato somente produzirã efeitos após a
deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre·nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos
e formais da matéria submetida ao exame desta Comissão nos
termos do inciso li, alínea "h" do art. 32 do Regimento Interno.b--

11 - VOTO DO RELATOR

O processo de outorga de permissão ao Diário de
Suzano Radiodifusão Ltda., para exploração de' serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, em Salesópolis,
Estado de são Paulo, contém todas as informações necessárias á
sua análise por esta Comissão, de acordo com o disposto no Ato
Normativo,. nO 01, de 1999, estando em consonãl]çia com a prática
legal e documental atinente ao procedimento respectivo, tendo a
outorga decorrido de licitação levada a efeito com observância da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e da legislação especial de
radiodifusão.

O ato de outorga obedece ao que determina a'
Constituição e atende às fO[JTIalidades legais, razãO pela qual somos
pela homologação da portaria nO 245, de 4 de dezembro de 1998 do
Senhor Ministro de.Estado das Comunicações, na forma do projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Aprova o ato que outorga permissão
ao Diário de Suzano Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na localidade de
salesópolis, Estado de Sâo Paulo.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO
245, de 4 de dezembro de 1998, do Ministro de Estado das
ComunicaÇões, que outorga permissão ao Diário de Suzano
Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em
freqüência modulada. na localidade de Salesópolis. Estado de São
Paulo.

Art. 2" - Este decreto legislativo entra· em vigor na data
de sua publicação.

Sala da Comissão, em...:l.de~de 1999.

Deputado Paudemey Avelino
Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, ComUlÚcação e Informática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável
do Relator Deputado Paudemey Avelino à Mensagem n° 1.706/98, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino •
Presidente, Lamartine Posella - Vice-Presidente; Arolde de Oliveira, César
Bandeira, Corauci Sobrinho, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Maluly Netto, Santos Fillo, Silas Câmara, Vic Pires Franco, Alberto Goldman.,
José de Abreu, Júlio Semegbini, Luiz Ribeiro, Pedro Canedo, Salvador Zimbaldi,
Sampaio Dória, Frnncistônio Pinto, Jorge Pinheiro, José Priante, Marçal Filho,
Marcelo Barbieri, Manos Nascimento, Nelson Proença, Pinheiro Landim,
Augusto Fran~o, Ricardo Barros, Almeida de Jesus, Babà, Nelson Pellegrino,
Padre Roque. Walter Pinheiro. Íris Simões, Agnalpo Muniz. Or. Hélio, Emipedes
Miranda.. Givaldo Carimbão, Luiza Erundina, Bispo Wanderval e Lincoln
Portela. membros titulares: José Melo. Medeiros. Paudemey Avelino. Sérgio

Barcellos, Átila Lira, Rafael Guerra, Romeu Queiroz, Luiz Bittencourt, Mendes
Ribeiro Filho, Ricardo Noronha, Ary Karn, Paulo de Almeida e Pedro Wilson
membros sUPlentes~_ • . ,

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 1999.
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Sala da Comissão, em 21 de outubro de 1999

. O processo foi encaminhado a esta Comisslo, para
sua marufestaçlo no que se refere ao temário do inciso In do III 32 do
Regimento Interno.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

l-RELATÓRIO

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° Fica instituida a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de fraudes e desvios
dos "recursoS" do Sêguro 06ngatôricrde"Oanos--Pessoais-C""1luslldos "
por ,Veiculos Automotores, ou por Sua Carga, a Pessoas
Transportadas ou Não - DPVAT.

Art. 20 A Comissão será constituída por 15 (quinze)
membros e igual número de suplentes, com prazo de 120 (cento e
vinte) dias, prorrogáveis até à metade, para a conclusão de seus
trabalhos.

Art. 3° Os recursos administrativos e o
auessoramento necessários ao funcionamento da Comissão serão
providos pelo Oepartamento de Comissões e pela Consultoria
Legislativa, respectivamente.

Art. 4° As despesas decorrentes do funcionamento
da Comissão de que trata esta Resolução correrão à conta de
recursos do orçamento da Câmara dos Deputados.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores, ou por Sua Carga, a Pessoas
Transportadas ou Não - OPVAT foi instituído pela Lei nD 6.194, de 19
ele dezembro de 1974. São obrigados a contratar o seguro todos os
proprietários de veiculos automotores sujeitos a registro e
licenciamento, na forma estabelecida na legislação de trânsito. A
finalidade do seguro é prestar indenização rápida às vítimas de
acidentas ele trânsito, com cobertura para os riscos de morte,
invalidez pennanente e despesas médicas e suplementáres.

Em 1986, tendo em vista a Emenda Constitucional
nO 27, de 3 de dezembro de 1985, que transferiu para··o Distrito
Federal e para os Estados a competência para a cobrança de imposto
sobre a propriedade de veículos automotores, o Conselho Nacional
de seguros Privados, por intennédio da Resolução nO 6186, de 25 de
março de 1986, criou o Consórcio de Resseguro com Cessão
Obrigatória Integral do IRB, ao qual todas as seguradoras que
desejassem operar no seguro OPVAT passaram a aderir, através de
auill8tura de convênio específico. Estabeleceu ainda a citada
ReIoluçio que a contratação do seguro far-se-ia junto com o
Certificado de Registro e Ucenciamento do Veiculo, sendo paga, de
uma s6 vez, junto com a quota única ou com a primeira prestação do
Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA.

De acordo com a nova sistemática operacional,
vigente até hoje, qualquer seguradora participante do Convênio
obrigJI-se a pagar as reclamações que lhe forem apresentadas, e sob
a administração do IRB se opera o rateio de receitas e despesas
relativas ao seguro entre as seguradoras conveniadas. A vigência do

Hguro passou, também, a ser coincidente com o exercício fiscal do
IPVA.

" Posterionnente, a Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991: detenninou. o repasse de 50% (cinqüenta por cento) dos
pr6mIOS a~cadados pelas seguradoras para a Seguridade Social _
Sil*ema Unico de Saúde, para cobertura das despesas com
lIIisttncia rn6dico-hospitalar prestada pelos hospitais públicos e
conveniados do SUS às vitimas de acidentes de trl/nsito.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997), em seu art. 78, parágrafo único, determina o
!Wp8SIe de 10% (dez por cento) dbs recursos destinados à
Previd6ncia Social ao Coordenador do Sistema Nacionai de Trânsito,
para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de
ac:identeI.

Apesar de sua inegável importància social, o
DPVAT encontra-se numa situação de quase descalabro e enfrenta
uma onda geral de descrédito que já motiva muitos a propor sua

ts. 1....

de 1999

___~.:-6;'"

Deputado ANDRt BENASSl

R,lator

SI1a da ComissIo, em 3 O de <:>.,

lU - PARECERDA COMISSÃO

n- VOTO DO RELATOR

Por considerar que o projeto em CXIIDe RIpCÍtlI aboa
técnic:a legislativa e comempla os requisitos CSICIlCiais de juridicidlde e
CODStituciooalidade, o nosso voto é por sua çrovaçIo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas e lnaldo

Leitão - Vice-Prcsidentes, Darci Coelho, Ricardo FiÚZ3, Robson Tuma, Freire

Júnior, Iédio Rosa, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

André Benassi, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Vicente Arru<J., ZuIaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magcla, José Din:eu, Marcelo Déda,

Augusto Farias, Eduardo Paes, Luiz Antônio Fleury, Fcrnando Coruja, RoIand

Lavignc, Josê Antônio, Bispo Rodrigues, Cláudio Cajado, José Ronaldo, Luis

Barbosa, Antônio do Vallc c Gustavo Fruet.

A Comissio de Constituiçio e Justiça c de Redaçio, em

reuníio ordinária realizada hoje, opÜ10U, COIItra os votos dos /JepIItados

Geraldo Magela, Antônio Carlos Biscaia, Man::clo Déda e José Din:eu, pela

coostitucionalidadc, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto

Legislativo nD 274199, nos tennos do parecer do Rclator, Deputado André

Benassi.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 43-1, DE 1999

(Do Sr. Márcio Matos e outros)

A Comissão de Ciencia e Tecnologia, COIIlIIIIicIIçio
e Infonnática desta Casa, na fonna regimenllll, elaborou o presente Projeto de
Decreto Lçgislativo nO 274, de 1999, aprovando o alo que outorga permissIo
ao Diário de Suzano Radiodifusão Ltda., para exploillr serviço de radiodifiJsio
sonora em freqü!ncia modulada, na cidade de Salescipolis, Esllldo de SIo
Paulo.

Institui CQmissio Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as denúnCias de Iraude$
• clUVIOS elO seguro 0briga16ri0 de Danos Pessoais C-.clos JlOf VeículOS Au\OlnaIQrn.
ou por Sua CargII, a Penou TransporIadasou Nlo - DPVAT.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: DE FINANÇAS E TRIB1JTAç.i.O
(MÊRITO): E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (A~T. 54))
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Finalmente, temos a lamentar a inoperância da
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados na prevenção das
fraudes e na solução dos conflitos que envolvem o OPVAT, razão.
pela qual entendemos que somente a ação do Poder Legislativo, por
intermédio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tem
condições de discutir soluções para os atuais problemas do DPVAT,
e, adicionalmente, encaminhar a punição dos culpados pelas fraudes
e desvios do seguro.

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres fii:!res
para a aprovação do presente Projeto de Resolução.

Tipo d. Proposição: PRC

Autor d. PropOlição: MARCIO MATOS E OUTROS

Dita de Apreseutaçio: 30/09/99

Ementa: Projeto de r=lução que institui Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI destinada a investigar as denúncias de fraudes e
desvios do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veiculos Automotores, ou por Sua Carga.. a Pessoas
Transportadas ou Não - DPVAT.

Possui Assinlturas Suficienles: SIM
f

Totais de Assinaturas: confirmãdas· ----1-76
NiO-Conferem -õo-ã
Lícinciádõs Õ01
Repetidas 000
Ileglvels E~

._--_.

Assinaturas Confirmadas
1 AOÃOPRETIO PT RS
2 AOEMIR LUCAS PSDB MG
3 AFFONSO CAMARGO PFL PR
4 AGNALDO MUNIZ PDT RO
5 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
6 ALBERiCO CORDEIRO PTB AL
7 ALBERTO FRAGA PMOB DF
8 ALCESTE ALMEIOA PMOB RR
9 ALMEIDA OE JESUS PL CE
10 ALOIZIO MERCAOANTE PT SP
11 ANORE BENASSI PSOB SP
12 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
13 ANTÓNIO JORGE PTB TO
14 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
15 ARNALOO FARIA OE sÁ PPB SP
16 ARNON BEZERRA PSOB CE
17 AROLDO CEORA! PFL BA
18 ARYKARA PPB SP
19 ATILA LINS PFL AM
:0 ~VENZOAR ARRUOA ;-JT PB

21 BABÁ PT PA
22 BETINHO ROSAOO PFL RN
23 BISPO ROORIGUES PL RJ

24 BONIFÁCIO DE ANORADA PSOB MG
25 CAIORIELA PTB RS
26 CARLlTO MERSS PT SC
27 CARLOS SANTANA PT RJ
28 CELSOGIf'L10 PTB 'SP
29 CELSOJACOB PDT RJ
30 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
31 CLEMENTINO COELHO PPS PE
32 CLOVIS VOLPI PSDB sp
33 OEVELASCO PST SP
34 OINO FERNANOES PSDB RJ
35 OJALMAPAES PSB PE
35 DR. HELIO POT SP
37 OR. ROSINHA PT PR

Conferência de Assinaturas

Pâgína: 001

SGM - SECAP (7503)
05/10/9918:15:46

----_._----

extinção, por considerá-lo uma contribuição inútil, que beneficia
apenas as seguradoras e uns poucos espertalhões.

Na verdade, o OPVAT tem sido objéto da aÇão de
pessoas í'nescrupUlosãs, que interVêm no processo de Cobrança das
indenizações para lesar os verdadeiros beneficiários do seguro: as
vítimas e herdeiros das vitimas de acidentes de trânsito:
Aproveitando-se da pouca divulgação do seguro, intermediários se
colocam em hospitais e necrotérios, para onde sáo encaminhadas as
vítimas do trânsito, com o propósito de ludibriar os familiares das
vitimas, oferecendo-se para cuidar da documentação necessária ao
recebimento da indenização. De posse de uma procuração da família
do sinistrado recebem da seguradora a indenização estipulada pela
lei, apropriam-se da maior parte, pagando aos beneficiários uma
quantia insignificante. Como, na maioria das vezes, são pessoas
humildes e de pouca instrução. aceitam o que lhes é pago, sem
desconfiar do golpe. As denúncias envolvendo este desvio são
freqüentes. tendo se formado verdadeiras quadrilhas espeCializadas
neste tipo de ação criminosa.

Outra denúncia grave, que ameaça a continuidade
do seguro é a de que alguns Estados estejam negligenciando a
cobrança do OPVAT por ocasião do licenciamento dos veiculos.
interessando-se apenas pela cobrança do IPVA. Como a Lei nO
8.441/92 determina o pagamento das indeniZações mesmo no caso
de o veiculo atropelador estar sem seguro ou com o seguro vencido,
esta negligência, além de desrespeitar a lei, sobrecarrega e inviabiliza
õ sistema, pois os prêmios dos que pagam terão que ser suficientes
para sustentar as coberturas dos que não pagam.

Outro problema notório de funcionamento do
seguro ocorre com o atendimento do acidentado. Quando este é
atendido por hospital público ou conveniado ao SUS, as seguradoras
nAo desembolsam pelo atendimento, tendo em conta que já
repassaram uma parcela do prêmio para a Seguridade Social.
Entretanto, a tabela do SUS é irrisória, diante dos preços de mercado
hospitalar. Se, pelo contrário, o atendimento é realizado em hospital
particular, este cobra da seguradora segundo seu critério, inclusive
acrescentando alguns serviços, para alcançar o limite da indenização
do seguro. Resultado: os hospitais de atendimento social recebem
menos que os hospitais particulares pela prestação de serviços
idênticos.

Hã ainda outro problema sério relacionado ao valor
da indenização por despesas médicas e suplementares, pois se o
valor estabelecido é mais que suficiente para atender às pequenas
lesões, quando ocorre traumatismo generalizado, lesões de coluna ou
traumatismo craniano, especialmente se requererem internação em
UTI, o valor é insignificante. Não interessa aos hospitais privados
atender um doente nestas condições, especialmente se ele não tiver
meios próprios de saldar as despesas de seu tratamento, É
fundamental conhecer melhor este problema, a fim de se estabelecer
uma f6rmula que propicie o pagamento segundo a gravidade das
lesões do acidentado.

Por outro lado, tendo em vista a tendência dos
hospitais privados de "engordarem" a conta. no caso de acidentados

leves, o consórcio de seguradoras já está utilizando, sem base legal
para tanto, a tabela da Associação Médica Brasileira, para os
procedimentos cobrados. Esta é mais uma fonte de conflitos entre os
envolvidos na operação do seguro.

Existem ainda outros "furos' na arrecadação do
DPVAT, estabelecidos ero, normas infralaga/s, que precisam ser
examinados, uma vez que da arrecadação do seguro· participam,
além da Seguridade Social, conforme já referido, os corretores de
seguro, a FENASEG, a FUNENSEG e a ABDETRAN. Com estas
participações temos õu uma majoração do valor dos prêmios ou, por
outro lado, uma redução do montante disponível para pagamento de
indenizações,
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Senhor Secretário-Geral,
Brasilia. 06 de outubro de 1999•

176 aS6inaturas válidas;
008 assinaturas que não conferem;

Assinaturas de Deputados(as) LiceDclados(as)
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120 osMANlO PEREIRA
129 OSMAR SERRAGLIO
130 OSVALDO REIS
131 PADRE ROQUE
132 PAULO BALTAZAR
133 PAULO KOBAYASHI
134 PAULO PAIM
135 PAULO ROCHA
136 PEDRO BITTENCOURT
137 PEDRO CELSO
138 PEDRO FERNANDES
139 PEDRO VALADARES
140 PEDRO WILSON
141 PHILEMON RODRIGUES
142 POMPEO DE MATTOS.
143 PROFESSOR LUIZINHO
144 RAFAEL GUERRA
145 RAIMUNDO COLOMBO
148 RENATO VIANNA
147 RICARDO BERZOINI
146 RICARDO FIUZA
149 ROBERTO .'lRGENTA
150 ROBERTO BALESTRA
151 ROBERTO PESSOA
152 RUBENS BUENO
153 RUBENS FURLAN
154 SALATIEL CARVALHO
155 SANTOS FILHO
156 SAULO PEDROSA
157 SERGIO BARROS
•58 SERGIO MIRANDA
159 SILAS CÂMARA

160 SIMÃO SESSIM
161 TELMA DE SOUZA
162 VALDECIOLlVEIRA
163 VALDEMAR COSTA NETO
154 VICENTE CAROPRESO
165 VITTORIO MEDIOU
166 VIVALDO BARBOSA
167 WAGNER SALUSTIANO
168 WALDIR PIRES
169 WALDIR SCHMIDT
170 WALOOMIROFlORAVANTE
171 WALTER PINHEIRO
172 WELINTON FAGUNDES
173 WEUlNGTON DIAS
174 WILSON SANTOS
175 XICO GRAZIANO
175 ZAIRE REZENDE

Assinaturas que Nio Conferem
1 ALCEU COLLARES POT RS
2 DAMIAo FELIC/ANO PMDB PB
3 DARClslO PERONDI PMDB RS
4 OR. BENEDITO DIAS PFL AP
5 DR. HELENO PSDS RJ
6 NELa RODOLFO PMDB SP
7 NElSON MARCHEZAN PSDB RS
8 NELSON PElLEGRINO PT BA

Comunico a Vossa senhoria que o Projeto de Resolução do
Deputado Márcio Matos e outros, qua "Institui Comls. Parlamentar de InquéritO
dHtlnacla a Investigar as denúncias d. fraudes &-desvios do Seguro Obrigatório d.
D.n~Pessoais Causados por Veiculos A'"!!moto..... ou por Sua C,arga, a Pessoas
Transpoltad•• ou Nlo -,tlPVAT", contém número s\!ficienle de. signat1lrios, constando a
referida propoSição $:

SECRETARIA-GERAl DA MESA
5eçio de Registro e Controle e de Análise de P~siçio

Oficio nO 219199
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38 EBER SILVA
39 EDINHO Bel
40 EDISON ANDRINO
~1 EDUARDO JORGE
42 ELCIONE BARBALHO
43 EUJÀCIO SIMOES
44 EURlpEDES MIRANDA
45 EVANDRO MILHOMEN
46 EVIl.ASIO FARIAS
47 EXPEDITO JÚNIOR
46 FÂTIMA PELAES
49 FERNANDO CORUJA
50 FERNANDO FERRO
51 FERNANDO GABE/RA
52 FERNANDO MARRONI
53 FERNANDO ZUPPO
54 FEUROSA
55 FREIRE JÚNIOR
56 GERALDO MAGELA
57 GILMAR MACHADO
56 GIVALDO CARIMBÃO
59 GONZAGA PATRIOTA
60 GUSTAVO FRUET
61 HENRIQUE FONTANA
62 HERCULANO ANGHINETTI
63 HERMES PARCIANELLO
64 IEOIO ROSA
65 IGOR AVELINO
':i6 .NALDO LEfTAO

67 IRIS SIMOES
66 JAIME MARTINS
69 JAIR BOLSONARO
70 JANDIRA FEGHALI
71 JOÃO COSER

72 JOÃO GRANDÃO
73 JOÃO HERRMANN NETO
74 JOÃO MAGALHÃES
75 JOÃO MATOS
76 JOÃO PAULO
71 JOEL DE HOLLANDA
76 JORGE ALBERTO
79 JORGE COSTA
60 JOSÊ BORBA
61 JOSÊ CARLOS COUTINHO
62 JOSÊ DIRCEU
63 JOSÊ GENoíNo
64 JOSÊ JANENE
65 JOSÊ MACHADO
66 JOSÊ MILITÃO
67 JOSÊ PIMENTE.
88 JOSÊ ROBERTO BATOCHIO
69 JOSE THOMAZ NONO
90 JOSUE BENGTSON
91 JOVAIR ARANTES
92 LAURA CARNEIRO
93 LÊO ALCÂNTARA
94 UNO ROSSI
95 LUCI CHOINACKI
96 LUCiANO CASTRO
97 LUIS BARBOSA
96 Luis EDUARDO
99 LUIZ ANTONIO FLEURY
100 LUIZ Bt'lTENCOURT
101 LUIZ SERGIO
102 MAGNO MALTA
103 MARCELO BARBIERI
104 MARCELO DEDA
105 MARCIO BITTAR
106 MARCIO MATOS
107 MARCONDES GADELHA
106 MARCOS AFONSO
109 MARCOS CINTRA
110 MARCOS LIMA
111 MARIA DO CARMO LARA
•• ~ MAX MAURO

113 MEDEIROS
114 MILTON TEMER
115 MIRIAMREID
116 MOACIR MICHELETTO
117 MORONITDRGAN
116 NE/VAMOREIRA
119 NELSON MARQUEZELLi
120 NELSON MEURER
121 N/LMÁR/O MIRANDA
122 NILSON MOURÃO
123 NILSON PINTO
124 N/LTON CAPIXABA
125 NORBERTO TEIXEIRA
120 QLIMf!IO PIR,ES
127 "OCtvEIRA FilHO
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001 assinatura de deputado licenciado:
041 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.

l/c
--'--Ghf!fê-

ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTI:DOS LEGISLATIVOS

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

An. 10. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional. abertas à circulação, rege-se por este Código.

CAPÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto. do Trabalho.
dos Transportes e da Justiça, por intennédio do CONTRAN, desenvolverão e
implementarão programas destinados á prevenção de acidentes.

Paràgrafo único. O percentual de dez por cento do totaI dos valores
arrecadados destinados á Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de
Danns Pessoais causadoS por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente
ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em
programas de que trata este artigo.

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar
convênio com os órgãos de educação da União. dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípíos, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste
capítulo.

LEI N° 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

DISPÕE SOBRE SEGURO OBRIGATÓRIO DE
DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR
SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU
NÃO.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Ar!. 10 A alinea b do artigo 20. do Decreto-Lei n 73, de 21 de novembro de
1966, passa a ter a seguinte redação:

Art. 20 Fica acrescida ao artigo 20. do Decreto-Lei n 73, de 21 de
novembro de 19%, a alínea 1nestes termos:

Ar!. 3D OS danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares. nos valores que se seguem. por pessoa
vitintada:

aI 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no Pais 
no caso de morte:

b) até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário minimo vigente no Pals
- no caso de invalidez permanente:

c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no Pais 
como reembolso á vitima • no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.

Ar!. 40 A indenização no caso de morte será paga, na constância do
casamento. ao cônjuge sobrevivente: na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais
casos, o pagamento será feito diretamente á vitima na fonna que dispuser o
Consellio Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo. a companheira será equiparada á
esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária

§ I ° Para fms deste artigo. a companheira será equiparada á esposa nos
casos admitidos pela lei previdenciária; o companheiro será equiparado ao esposo
quando tiver com a vitima convivência marital atual por mais de cinco anos. ou.
convivendo com ela, do convívio tiver fillios.

'Paráp;rafo acrescemado pcla Lei R.NI. de 13.0-.1992.

§ 20 Deixando a vítima beneficiários incapazes. ou sendo ou resultando ela
incapaz, a indenização do seguro será liberada em nome de quem detiver o encargo
de sua guarda, sustento ou despesas, conforme dispuser alvará judicial .

'Parágrafo acrescenlado pcla Lei 8,441. de 13.07.1992.

Art. 50 O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova
do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja
ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1° A indenização referida neste artigo será paga com base no valor da
época da liqüidação do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontàvel
no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de quinze dias da
entrega dos seguintes documentos:

'Redaçãa dada ao Parágrafo pela Lei n 8.4-11. de 13.07. 1992.

§ 20 Os documentos referidos no § 10 serão entregues à Sociedade
Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

§ 3D Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a
morte e o acidente. será acrescentada a certidão de auto de necrópsia fornecida
diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou
autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

·ParagruJo w.:r('.w;emado pela LeI H.~.JI. dI! J3,rr./992.

§ 40 Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as
lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez pennanente. poderá
ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou
tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade
fornecedora

'Parágrafo acrescentado pela Lei 8.-1-11. de 13.07.1992.

§ 50 O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará
as lesões fisicas ou psíquicas permanentes para fInS de seguro previsto nesta lei, em
laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os
percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas
restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação
internacional das doenças.

'Parágrafo acrescemado pela Lei 8.-1-11. de 13.07.1992.

Art. 60 No caso de ocorrência do sinistro do qual participem dois ou mais
veiculos. a indenização será paga pela Sociedade Seguradora do respectivo veiculo
em que cada pessoa vitimada era transportada

§ I° Resultando do acidente vitimas não transponadas. as indenizações a
elas correspondentes serão pagas. em partes iguais. pelas Sociedades Seguradoras
dos veiculas envolvidos.

§ 20 Havendo veiculos não identificados e identificados. a indenização será
paga pelas Sociedades Seguradoras destes últimos.

Art. 7" A indenização por pessoa vitimada por veiculo não identificado.
com seguradora não identificada seguro não realizado ou vencido. será paga nos
mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído.
obrigatoriamente. por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto
desta lei.

'Redação dada ao Capai pela Lei n 8.-1-11. de 13.07.1992.

§ I° O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do
proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veiculo. desde logo.
como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária
reserva de domínio, leasing ou qualquer outro.

"Redação dada ao Paráp;rafo pela /..el n H.-I-II. de 13.07.1992.

§' 20 O Consellio Nacional de Seguros Privados - CNSP estabelecerá
normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo. bem
':<'Ino ~ iiJrmo d" ,u~ di,tnbUlçào pd:JS ~"guradoras pJItlclpames do ConsorcIO
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Art. 8° C?mprovando o p~gamento. a Sociedade Seguradora que houver
pago a mdemzaçao podera medIante ação própria. haver do responsável a
importância efetivamente indenizada.

Art. 9° Nos seguros facultativos de responsabilidade civil dos proprietários
de veiculos automotores de via terrestre. as indenizações por danos materiais
causados a terce~os. s~rão pagas, independentemente de responsabilidade que for
apurada em ação JudICIal contra o causador do dano. cabendo â Seguradora o direito
de regresso contra o responsável.

.. Art. IOObs~rvar-se-á o procedimento sumarissimo do Código de Prm;esso
CIvIl nas causas relativas aos danos pessoais mencionados na presente Lei.

Art. 11. Terá suspensa a autorização para operar no seguro obrigatório de
que n:ata o artigo 2°. sem prejuizo·de outras penalidades previstas na legislação
espeCIfica a SOCiedade Seguradora que infringir as disposições desta Lei.

. . . Art. 12. '? Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá. normas
dlsclplmadoras e tanfas que atendam ao disposto nesta Lei.

§ 1°. O Conselho Nacional de Trânsito implantará e fiscalizará as medidas
de sua competência garantidoras do não licenciamento e nào circulação de veiculos
automotores de vias terrestres, em via pública ou fora dela a descoberto do seguro
previsto nesta lei.

'Parágrafo acreJcemado{J'/a Lei 8.-1-1/. de /3.07./992.

§ 2° Para efeito do parágrafo anterior. o Conselho Nacional de Trânsito
expedirá normas para o vencimento do seguro coincidir com o do lPVA.
arquivando-se cópia do bilhete ou apólice no prontuário respectivo, bem como faze~
constar no registro de OCorrências nome, qualificação, endereço residencial e
p~ofissional c~mpletos do. proprietário do veiculo. além do nome da seguradora,
numero e vencunento do blllIete ou apólice de seguro."

'Parágrafo acrescenlado{J'/a Lez 8.-1-1/, de /3.07./992.

~. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogados o
Decreto-LeI n 814, de 04 de setembro de 1969, e demais disposições em contrário.

ERNESTO GEISEL

Presidente da República.

Severo Fagundes Gomes

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL, INSTITIJI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congrcsso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TITULO I
CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Art. 1°. A Seguridade S<x:ial compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. destinado a assegurar o direito
relativo à saúde. à previdência e • assistência social.

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e
diretrizes:

a) universalidade da cobertura e do atendimento:
b) uniformidade e equivalência dos beneficios e serviços ás populações

urbanas e rurais:
c) seletividade e distributividade na prestação dos beneficios e serviços:
d) irredutibilidade do valor dos beneficios:
e) eqüidade na forma de participação no custeio:
f) diversidade da base de rmanciamento:
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a

participação da comunidade. em especial de traballIadores. empresários e
aposentados.

TíTULon
DA SAúDE

Art. 2°. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção.
proteção e recuperação.

LEI N° 8.441, DE 13 DE JULHO DE 1992.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 6.194. DE 19
DE DEZEMBRO DE 1974. QUE TRATA DO
SEGURO OBRIGATÓRJO DE DANOS PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES
DE VIAS TERRESTRES (DPVAT).

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Os arts. 4°, 5°, 7" e 12. da Lei nO 6.194, de 19 de dezembro de 1974.
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4°.
§ 1°. Para fInS deste artigo, a companheira será equiparada à esposa
nos casos admitidos pela lei previdenciária: o companheiro será
equiparado ao esposo quando tiver com a vitima convivência marital
atual por mais de cinco anos. ou. convivendo com ela do convivio
tiver fillIos.
§ 2°. Deixando a vítima beneficiários incapazes. ou sendo ou
resultando ela incapaz, a indenização do seguro será liberada em
nome de quem detiver o encargo de sua guarda sustento ou despesas.
conforme dispuser alvará judicial .
Art. 5°.
§ 1°. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor
da época da liqüidação do sinistro, em cheque nominal aos
beneficiários. desconlável no dia e na praça da sucursal que fIZer a
liqüidação, no prazo de quinze dias da entrega dos segumtes
documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial
competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de mone:
b)
§ 2°.
§ 3°. Não se concluindo na cenidão de óbito o nexo de causa e efeito
entre a mone e o acidente, será acrescentada a cenidão de auto de
necrópsia fornecida diretamente pelo instituto médico legal.
independentemente de requisição ou autonzação da autoridade
policial ou da jurisdição do aCIdente.

§ 4°. Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o
acidente e as lesões. em caso de despesas médicas suplementares e
invalidez permanente. poderá ser acrescentado ao boletim de
atendimento hospitalar relatorio de internamento ou tratamento. se
houver. fornecido pela rede hospitalar e previdenciária. mediante
pedido verbal ou escrito. pelos interessados. em formulário próprio da
entidade fornecedora.
§ 5°. O instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificara as lesões fisicas ou psiquicas permanentes para fms de
seguro previsto nesta lei. em laudo complementar. no prazo médio de
noventa dias do evento. de acordo com os percentuais da tabela das
condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e
omissões desta, pela tabela de acidentes do traballIo e da classificação
internacional das doenças.

Art. 7". A indenização por pessoa vitimada por veiculo não
identificado. com seguradora não identificada. seguro não realizado
ou vencido. será paga nos mesmos valores. condições e prazos dos
demais casos por um consórcio constituido. obrigatoriamente. por
todas as SOCIedades seguradoras que operem no seguro objeto desta
lei.
§ ]0. O consórcio de que trata este artigo poderá haver
regressivamente do proprietário do veiculo os valores que
desembolsar. licando o veiculo. desde logo, como garantia da
obrigação. ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária
reserva de dominio, leasing ou qualquer outro.

Art. 12.
§ l°. O Conselho Nacional de Trânsito implantará e fiscalizará as
medidas de sua competência garantidoras do não licenciamento e não
circulação de veiculos automotores de vias terrestres, em via pública
ou fora dela. a descoberto do seguro previsto nesta lei.
§ 2°. Para efeito do parágrafo anterior, o Conselho Nacional de
Trânsito expedirá nonnas para o vencimento do seguro coincidir com
o do lPVA, arquivando-se cópia do bilhete C1U apólice no prontuário
respectivo. bem como fazer conSIaf no registro de ocorrências nome.
qllalificação. endereço reSidenCial e prolissional completos do
proprietano do veIculo. além do nome da seguradora número e
\enClmento do hilhcte OU apolice de seguro,"
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Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrl\rio.

Brasília, 13 dejulho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.

FERNANDO COLLOR
Célio Borja

CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS

..!mLuçAOCNSPh9....

o ComIno NlckloIl de Seguros PriwdOl ICNSP1. em reunifo -pltníri. de ~.CD.95no uso de WICltribuiç6es••
llfldo Im vim o qOl conm do lJroclllJO CNSP nQ 09186. rnolva: 1) Fie. introduzido o ConsáfciO de Rtmguco com CtsIIo
Obríflltória klttgr.11O IRa dIC faponSlbi~Óldts lQumida glfls agul1dor••utorizldlS' Optf1t Im CPVAT. 1.11 AJ -'Uo.
,Ida" P''' OPIfJI tmJft}Uro DPVAT fírrntl'lo ConvinJo.pcitico rJI(IOOtl'lcKJOItillçiodoJI9Uro OPVAT. t.2I oCon·
vioio Im qUlltio ctipullr' nectalrilfnllltt:.) qUi QUllqUll' ÓIS Jtgul1doras Plglri I recllmlÇio qUI lhe for ICIJIIMIIdI
pII(I segtndtli; bl_ b_ Im Qt)f _rio distríbuml flclhas I ÔIl~ III rttroClllio. IJb Idmínistr.çio do IRB. t tomPCI'
tllJIla ~urJdCll'I$conWOi.dIS. 2) Fica excluído do Consórcio o~ro OPVAr dI: V.iculos Colttim; di TrlmClOl1t di PIs'
.rOl. cl_ífiCldos nl Tlbell di Primíos OPVAT como cltegoril 031 04. 3) Os itens 12. 13. 1•• 11,20. a. a. 31. 1.
3Z,. 33' a di Flaotl1Çio CNSPnQDln5 PIUImi vigor.r CIma lIguinlt rltlaçi'o.revol,Wdoo item 19 di rntSml RBOluçlo:
"12 ... A Conlf'lllÇio do saguro .ri felu mtdilllti. emillio dlbiJlwll de aguro. n. fortnl dt5 "'Iigos 10 e li do Otctll0'

·Lei nq 73. dI 21 dI! nOVlmbrO di 196ft iUl'lo~m o Clftificado d1liclncÍlmll1lD do vlÍculo. inslÍlu(do PIJI ABOluçfo nQ
6641\16 do Collltlho Nlciooll de Trnlo". 13 - Os bilhtus di aguro .,mente poderio JIt emitidos ae .cordo aHn .tI
RIIQ[uçio. ,. - O bilhete di SlgUro obIdlCll'i 10 modllo'coonanta do IllIXO 1. 74.7 - O bilhete dlllgUra ...i lfniltdO
IllcluslYlmenll!. junto ctIm o OUT. 14.2 - Oprimio d'-:lutO .,i PI9Q. de umllÓ VIl.junlO ctIm. qlKltal1níca ou coma
1! prestlÇlo do imp[lilo lobrt i prqprildlde de yt{culos IUtOmotOl'IS tlPVAl, di que trllll Lei Federal n97431.dt 17 di
dezembro di 1985 t as Mis .tldUlis lIliloglS que IUbstíluítlm I ltgi.llç1o mbfl ••colulnç. ~ Tax. Radoviiri. Onica
(TRUI. n[li termOS di Emlndl Constituciooll no 27. de 2 di dlzemb{o de 1985.14.2.1 - NoI Estldc.lm Que o rf!VAmhl
• ., .rrecadldo por documento di\WJO de QUT o Pt9lmcnto do pr6mia clt IlgUro • flrí "'0 I1llimo dÍl do prazo doca
Ilrldirio de IiCtneilm.lto de witulo IStibtltcido P111.lUloridldl compelln". 14.3 -: Amponabilitildl dtt Sotildtdlt Se'
gutldom coincidiri. com o .x.crcio fisQI do fPVA. ItI.4 - Nos tlgUtos d. Yllblm clluifiCld'OII'II Tablfa di Frtnicx MS
ategorias 03! 04, as bilhetes de lIguro SlfVirfo como instrumelto pm lOdouo ••pólictt di: IY*'blçlo .tipU.... ptles~.
lU"S de 11InspOrtft colltivos. 14.4.1 _ A Ipólice podlfí p....... c1iusula de fracion.m.no do pril'do. 14.4.2 - 0"'0
nio .lari sujeitO 10 Coosórclo de Reseguro ctIm CnÃO ObriS'llÓfÍllntlgqlao IRB. 15 - Obilhltt de IlgUfU IOrMntl pC»

deri. tnd~do pelo Consórcio. quando ocorrlr rJlCaidalte dllCItto di prtnio.lmdlCOfri'lcil clt rqufotoco.2D- Sio
obrilllçãn do segurado:.) fJI9Ir o primio do bilhea de Jl9Uro. deKOJdo com o dilPOSto lWt ittM 14211.2.1;b)tCIfIIUni·
cu • ~qUll' Soeitdade Slgcndor. intagr.ul do Comeircio Iltll'~ no .mplaClmlnlo I! no utO dldlrado ckl vticulo;
cl dlr canhecimroo imedi.lo a qUliQ.UIl' Sociadldl SegufldOl'l di acidlnl••,wfvlndo dlnm PIISOIis. htm como di rtda·
~~o. citlÇio, inlimlCio, tln. [lU dDCU",.,ro qUllXlbrr t• .lIciDnado tDm o KSdtn•• 21 - PlI1 01*" no JIIWD''' quI
Ifltam as pre.ntn Normas, a Socítdldl SaguraooTl dtvtci ob.r IlPra:ra 1Ut0rillÇfo da SUSEP e Idtrir 10 Conrinio di
Slguro Obri9ltôrío d, Danos PIUOIls Caldldos pOr Veiculos AutamolOl'lS di Vi. Tll'muts. li - FIr. obllft;fo ••ueo·
rillÇlD a que se reflre o lflm 'nlerior. d'Vffi. intarllSllda lllCIfTlil'lhlr rtqutrim.-.lo i SUSEP eSltisfaztr *JI'!IUin* con·
dições:.) .Dl' .m sitwçio reguflt ~UIIllO i "Provllio" pl'lViStl nc itlm 34 das OilPosiçaa Gerais dtSUI Raoluçfo. quíte
com o "Con~rckJ EsPICill dI! kldeniZlÇio - CEr' _ instituido pll. AMoIUÇfo CNSPnQ02nS;b) nIo -.rltlClKllno.rt.
99 do Oferlto nQ 60.400. de 13 de mlrço de 1967:cllSllr com 15 R...... T6cn1ca df:yjdllMllt conslílu{*s. cabinas.·
gundo 1$ norm. fixadas pelo ColUllho Uonllil'lo NaclOnll elProYldl$ pele SUSEP;d) m. na áltl do reoUll'irntl'llO. Ativo
liquido i9UIl ou SUQ8'lot lO ClIPit11 r.lilldo mais rmtrVIC Iivrtt el nfo IRIr Im dililo alm I SUSEP.1f11 dKorrlncia di
mllltis comInadas. em dKISÕSS plJUldH tlTl jlllr;ado; 11 nio ler li SUSEP conhecimento de QualoUlr dlbilo da SagUlldor. re·
:,1I[Inle de ;cio ludlclai pauadi 11m IU[!lilOO.gl ter Irrmado. atraWlS de.wu tirOio de IdminlSTtaClio COMOfttnt•• oconU'IO óe
Conviruo. 31. r - A SUSEP baíurá norrnK complemenlares plrI all:ípliOlr o cump,t1tntnta iJQ esllbll)ecldo nesta RlSGlu,

çJ'o. caro Rj. necllSlirio. 32 - A SocilOlde Sequtll101l reglSlrJri o monlal"lll de prirniDS reClbldos~sinist:ros liQuidadc.s.
premias reslltuídoc, tBSl!rYJ$ i Sll1!m consntuidas ecamissôa. plglr, Im lIIILn livras ofieills; na ott1em (:ronológica di dali do
recebimento. 33 - NlIs renoVlçÕls do st!Çuro de QUI tratlm IStH Normas•• vigllcia da nova bilhete obstMrí o diwosto no
subitem 14.Jodtstas Norm•• 35 - A indtnili\=iQ pOt morte Clusada por vtículo automotor nio ídenuficldO.' qUi SI refere
o irI. 79 d. Lei nQ 6194n4. SIri P'gI pelas ConV!tJÍldIS. 35.1 - A FENASEG proDOriao CNSP 11 normilplll llInder la
diSpOSto no § 29 do 111. 79 da Lei nQ 6.194n4. tcima citadl. 41 Fica ISItgUlldo 805 pon.dotes de bilhela di seguro tm
vigor, QUando do liC!l1cíarneolo de stUS veicules. a restituição do primío. ,ultldado poroClSiio di quítlçlo do OUT. 4.1 
O primio dlVlfí IIr rtstitllido "pro rata temporis'·. 4.2 -. restituitio do primio somlllU poderi Wt olnidl Í'I,no i Squra.
dOl1 .mitant. do bilhete, Por conl. do Convinio. 5) As SocÍldldes SegurJdor. somente podetio lI'IIilir bi"*", Im dIII'
CtJroo com _t. Amluçio, .ti • d.t. di ~iBiÓ do OUT PIlas rtSPlCtivos OlPlI't.mentos EstldUlis 61 Trimito. abri,,·
dIS todavil. partir da publicacio dll:Sta ~Iuçio. ceDio de resaeguro int~lldo IAB. 6} OsClSOS omislosarfo resolvidos
PN SUSEP. 7) Esta Rt'lll~o enrra em Ytgor rJ!I dali di sua publiclÇfo. reWJ9IDas as: disPQgCi}esem ContririD. Rio di Jlnet·
m. 25 di merço de 1986.

JORGE HIL,(RIO GouvtA VIEIRA - Pnt/d1flt.lIIoCNIP.

AlU:XO I. DA JU:SOLUÇ1aO OIS' nl 06/8'

'tMSNClII( SI;uNi .1tIICA,.... C11 allli. Plsn.us
CAuSAOOS: ... rllcuUI$: "'''Mll1'IIlI" nas 1lllNSIRIS

---';'.C:=:J

L_-- J
VEUO

REIOLUCAo CNIfI ",071h

O Conttlho NIclOOlI de Slguros PlIVld~ ICNSP). no lJSO d' sÜáàWbuiÇÔIIlfoais1conJldt(lt1011i1 qui.cantll'do pro·
'lUa CNSP nQ OBIBI-E ellnda.m Vifll' r1fCtuldidr ele ,jusr,r as valotes do lrgUfO DPVAt is óir,trizu fjrldts Hlo Drttt
'o Lei nQ 2.284. de 10 dI! m8rco de 1986. tes~I\'i, 11 AJuslar os VlIloresdo sguro OPVAT zt;lilflJtrz!Sfilldn ptla OQClel~'

'UlI nil 2.264. d! 10.03.86. P'l' media 'Ilal eortlSoondfntl!'os m8tS de no....mbro/851Ilvereltol86••puradl com b2SI na

tabtiI,dol falam dI.tUlliZlÇio: do InIllO 111.do ,tI.ido dipfoma .';2) ~ coblnum Ibr.n;dIs pelo m.ncíDNdo IlgUro
...-n. tlfOl .........I1I. impOrtinci.lIfU'Ida:
COIltrrURA - VALORES DE 1.1. CCaSI
Mo"' ••••• " •••••••••••••••••.•••••••••••• '. ; ••••.••••••••.•••••••••••••••••••• 14.855.99
InVlflde1 Pttmanentl •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••• 14.855.99
~d.__IlidõOl.Suplt"""I"""""""""""""""""""""", ••• 2.971.20
3) AlIbIII de prima dollfUl'O OPVAT. dlquelflI. o il1m1 di RlIOluçio CNSP nQ08/B5. fic••juS1ldl plra os .guintts
.....di pr~io liquido por Clttgt:Ki. de vtkvlo:
CATIGilR'A 'R_lO lC""

I o••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7e.o9
2 ••••.••.••••.•••••••••.••••••••..•••••..•••.••...••..•••..••••••••••...• 9527
3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••• 826,05
4 : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 495.45

·5 ••••••••••• : •••••••••••, •.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 208.19
6 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 591.77
7 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 24~7
8 •••••• :.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16.10
9 ••••••••••••••••.•• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40.90
10., •••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••,:••••••••••••••••• 111.15

41 Esta RaohlC:io entrl Im 'o'ilOr M dlUI di SUl Publit:lçfo.'rlVOgldasls dilf)Osiel11S em CQnu~rio.
Rio di Jll1Iiro. 25 di mltco d. t985.

JOflGE HILÁRIO GOUVlA VIEIRA'" ............C'"

E~IENDA CONSTITUCIONAL N.o 27

Alie,"" dispositivos da Constituição fed.ral.
.lu Meias da Cãmara dos Deputados e do Senado Fedoral 110S termos do

art. 49 da Constituição federal, promulgam a seguinte Eme~da' ao texto Cons
titucional:

.'f!. 1.0
- O art. ~1 da Constituiçflo federal passa a vigorar com aS seguintes

:l.lteraçoe.s:
"Art. 21-

·.7 yn ~:*VI~~~: 'eÍ~ ·~~;;ti;l;~~~Õ~;:.;~~~..~; .~~. ~;t~;e~; .~~~;~~~;~
municipal; .

. .
X - ~ransportes, salvo os de natureza estritamen't~''~~~;~I~';l:'"

. 3·7.~·~:;" '~~~ã~' ~I~;ã~~~ã: ;~;~. ~I;;~i~' ~ilci,;i: ~~.~. ;;lti~~ 'ti;; 'd~
m.s subsequente, os montantes de cada um dos impostos e contribuiçães
engklbando os acréscimos arrecadados, bem como os valores transf.rldos
aos Eltados e· Municípios...

Art. z.O - O art. 23 da Constituição fed.rai passa a vigorar acrescido dos
seguintes dispositivos:

"Art. Z3 - .
111 _ propri.dade de veiculas automotores.· vedada a cobrança de

imPQstos ou taxas incidentes sebre a utlllzação d. v.iculos.

~ 13 - Do produto da :urecadacão ão imnosto mencionado n'J
:tem 111. 50% IClnqüenta por cento,: constitu1ra receita. do Estado e

50% ,cinqüenta por centol. do Municipio onde estiver licenciado o Veiculo:
as parcelas pertencentes aos Municipios serão creditadas em contas
especlals, abertas em estabeleclmentos oflclals de crédito, na forma e
nos prazos estabelecidos em lei federal.

§ U - O ]i:stado divulgará, pelo Diário Oficial. até o último dia
do mes subseqüent., os montantes de cada um dos Impo.;tos, englobando
os acréscimos arrecadados, bem como os valores transferidos aos Munl-
clplos." /--

Art. 3.° - O art. 25 da Constltuiçio federal passa a vigorar com as seguintes
altera~õcs:

"A.rt. 25 - Do produto da arrecadacão dos ímpostos mencionados
nOllltens IV e V !lo art. 21, a União distribuirá 33% (trinta e trés por

.ce~"to) rnl'f.0rmll:.~g~nte: ,.'
..'- u\õ (quatorze por centol aO Fundo de Participação dos Estados.

do Distrito Federal e dos Territórios;
. 11 - 17% (dezwete por centol ao Fundo de Participação dos Munl-
ciplos;

UI - 2,0':', (dois por centol ao Fundo Especial. que terá sua apllca
ção regulada em leI.................... ~ .

§ 4.U _ 05 Municípios :lplicarão. em programas de s:liide, 6.0~ lseis
por cento) do, va.lor que lhes for credt.3.do por forço. do disposto no
Item II."

Art. 4.v - O art. 26 da Constituição Federa! passa a ,igorar acrescido do
seguinte dispositivo: .

\:~, ~·Art.,~~G~;~: ,:,: ~~,., ....:--: I. '.: ~.~ ... ~ ••••••• :~ .... :'•••••••••••••• ~ ••••••••••

'. :. >.IV ~ ·70% .rsete.nta PQrcento1 do ·lmpó.5to sobre trarisportes, men
Cionado no Item. X dó art. 21, sendo 50C;, (cinqüenta por cento) para
os Estados. Distrito Federal e Territórios e 20% <vinte por cento I para
os Muni'Cipios."

.Art. 5.· - Esta ]i:menda Constitucional.entra em vigor na data de sua pubU
caça0. aplicando-se o disposto em seu arl. 3.°, ti partir de 1.0 de dezembro
de 1985. e LI dema~. dlsposlçQj!s, a .par~r .de. 1.°. de. janeiro d,e -1986.

Bruma. 28cÍé nOYêliiffi-~"d!!"1985::" :::: .'.- .. .

A MUoA DA CAMARA DOS DEPUTADOS: ULYSSES GUlMARAES, Presiden
te -. Carlos Wilson. 1.°_Vice-Presidente, em exercício _ Haroldo Sanford,
2.0-Vlce-presidente, em exerciclo - Epitáclo CaC.tei,"", 1.0 -Secretário, em exer
cicio - José Frejat, 2.o-Secretárlo. em exerclclo - José Rlbamar lIIachado,
3.0-Secretário, em exercieio - Orestes !llunia, 4.o-Secret:irlo, em exereicio.

A. Ó Si;N.\IlQ Ji'l!DERAL: JOS~.~GEW; Presidente _ Guilberm.
pa1Jn:el1"!\" Vice~Idi\Jl"".+ I!:x.~~ pórlo. 2.°-Ylce.-Pre.ld"nte~ Enéas Faria
1.0 -8eé['.. - Jojil(lÁ!bó';,2}~-8ecr~t;ir10·· .....·~larc6nd.s· G..d;'llia. 3.0 -Secretàrio
.....: ÉlÍilletr' .chlJa.:~;q-Siiêr.t,Újo:;.,. . . .... .' .
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 46, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Acrescenta o art. 283 ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados. aprovado pela
Resolução nO 17. de 21 de setembro de 1989, com as alterações posteriores.

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO § 1° DO ART. 216 DO RICO. A COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO E AMESA).

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° Fica acrescido no Regimento Interno da Câmara dos

Deputados o art. 283. com a seguinte redação:

"Art. 283. O Plenário da Câmara dos Deputados
destina-se exclusivamimle á rl3alizaçl!lo de suas sassões e
ás do Congresso Nacional.•

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

publicação.

JUSllFICAÇÃO

A faffa de qualquer disciplina. inclusive regimental. de

utilização do Plenário da Casa pode desencadear situações indesejáveis e

indesejadas. por isso mesmo repudiáveis.

lmpende. assim. levar para o bojo do Regimento Interno

disposIção que restrinja o uso do local, visando preservar a solenidade do recinto

onde se realizam os trabalhos de que resuffa, basicamente. a ordem juridica do

Pais. motivo suficiente pelo qual deve ser preservado e respeitado.

Assim, atividades outras podem. eventualmente. conspurcar

a dignidade desse ambiente, pelo que devem ser afastadas.

É dessa maneir.. que se comporta a utilização do ediflcio

sede do Poder Executivo e das salas elas sessões dos Tribunais Judiciários. tanto

os de primeiro grau quanto os superiores. como o Supremo Tribunal Federal e o

Superior Tribunal de Justiça, além dos outros.

Da mesma forma como os templos ficam reservados aos

cuffos. o Plenário da Câmara deve ficar circunscrito às suas sessões e ás do

Congresso Nacional. funções típicas do Poder Legislativo.

de 1999.li /Í 7<{i
~/6 'fc;5 \

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 279. A Mesa na designação da legislatura pelo respectivo número de
ordem. tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo a ser mantida a
continuidade histórica da instituição parlamentar do Brasil.

Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prllZOS assinalados em dias ou
sessões neste regimenlo computaI-se-ão, respectivamenle, como dias corridos ou por
sessões ordinárias da Câmara efetivamenle realizadas; os fIxados por mês contam-se
de data a data

§ 1° Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do
vencimento.

§ 2° Os pta:lOS, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os
períodos de recesso do Congresso Nacional.

Art. 281. Os atos ou providências, cujos prazos se achem em fluência,
devem ser prnticados durante o período de expediente normal da Câmara ou das sua-.
sessões ordinárias, confonne o caso.

Art. 282. É vedado dar denominação de pessoas vivannl0aIquer das
dependências ou edificios da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~ 74, DE 1999

(Do Sr. Múeio Sã)

Altera os prazos de entrega dos recursos do FPE e do FPM pela União aos Estados.
Distrito Federal e Municlpios.

(ÀS COMISSÓES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÁO (MÉRITO); E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art.'O Dê-se ao art. 4' da Lei Complementar n' 62. de 28
de dezembro de 1989. a seguinte redação:

"Art. 4° A União. a partir do exercicio fiscal de 2.000, fará a

entrega dos recursos do Fundo de Particlpaçao dos Estados - FPE e do Fundo

de Participaçllo dos Munlcipios - FPM. através de créd~os em contas individuais

dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. em uma parcela mensal.

§" Os recursos arrecadados entre o VIgésimo sexto dia

de um mês e o vigésimo quinto dia do mes subsequente serão depositados. na
fOmla estabelecida no caput, no primeiro dia útii seguinte ao periodo
mencionado.

§ 2° Excepcionalmente. os recursos do FPE e do FPM
arrecadados entre 1° de janeiro a 25 de janeiro de 2.000 serão creditados em

contas individuaís dos Estados. do Distrito Federal e dos MUOICiplos no primeiro

dia útil seguinte ao período mencionado",

Art. 2° Esta Lei entra em vIgor na data de SUa pUblicação.

JUSTIFICAÇÃO

A prática adotada na Lei Complementar n' 62189. de a
UniAo depoSItar os recursos do FPE e do FPM em tres parcelas mensais em

favO<' de seus beneficiários, estava compativer com o descalabro infiacíonárío da
época anterior ao Plano Real. onde a inflação diária correspondía aos resultados
anuais de hoje.

Tal prática nêo mais se justifica, em VISta da estabilidade da
moeda nacional. apoiada em índices de inflação próximos aos dos

experimentados entre as nações de economia mais próspera.

A transferência do FPE e do FPM em uma única parceía
mensal pemlrtirá aos Executivos dos Estados e dos MunIcípios a programaçllo

mais adequada do fluxo de caixa. negociando desembolsos financeiros em
condições mais vantajosas para os respectivos erarios.

Sabemos que os recursos do FPM são a prinCIpal fonte de

recursos para a grande maiOria dos MUnicípios, e sua atomlzação em três
parcelas traz sensiveis prejuizos à economia interna das Prefeituras.
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o mesmo pode ser dito em relaçao ao FPE. para p_
expresliva dos Estados. que se vêem prejudicados pela excessiva atomizaçlo
deitei recursos, dificultando-lhes suas respectival programaçOes de caixa.

Pelai razões aqui exposlal. estamos contando com o apoio

de nollOl colegas parlamentares para a aprovaçAo d8llU101IaproposiçlO.

AII.~' O, ,ubiten. ~,l. 5.82. 583. 583.1 e 5833 do Anexo da Lei Complementar n'
87. de 19Q6. passam a vigorar com a e:<pressão ''2003'' em substituição a "1998"

An. 3~ Os subitens 5.8.1 e 5 8 3.2 do Anexo da Lei Complementar n'.: 87. de 19Q6, passam
a vigorar com a cxpres530 "de ICl06 a ~OO:!" em substituição a "de 10Q6 e 19Q7"

An 4\1 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçâo

,.
Saladas Sessões, em <J' de·" -; "•..,.... de 1999.

~~N
I

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL"DOS LEGISLATIVOS - C.DI

"~o

o "'I

An S'~ fica revogada a Lei Complementar n~ 92. de 23 dezembro de 19Q7

Brasllia.

LEGISLAÇÃO CITADA A....'EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL"DOS LEGISLATIVOS - reDl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

LEI COMPLEMENTAR ND 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 19119.

ESTABELECE NORMAS SOBRE O CÁLCULO. A
ENTREGA E O CONTROLE DAS LIBERAÇÕES
DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE
PARTICIPAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS

O Presidente da República. faço saber que o Congresso Nacional de=ta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 4° A União observara a partir de março de 1990. os seguintes prazos
miximos na entrega. attllvés de créditos em contas individuais dos Estados e
MW1icipios. dos recursos do FW1do de Participação:

[ • recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o
vigésimo dia:

11 • recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês:
até o trigesimo dia:

1II - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao tinal de cada mês:
até o décimo dia do mês subseqüente.

§ '0. Até a data prevista no capul desle artigo. a União observo os
seguintes prazos máximos:

I ...ecursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o
décimo quinto dia do mês subseqüente:

11 - recursos arrecadados do vigesimo primeiro dia ao tinal de cada mês: até
o vigesimo dia do mês subseqüente.

§ 2°. Ficam sujeitos à cOlTc;ção monetária. com base na variação do Bônus
dO Tesouro Nacional Fiscal. os recursoS"'i1ão liberados nos prazos previstos neste
anigo.

Art. 5° O Tribunal de Contas da União etensará o cálculo das qUOlU
referentes aos Fundos de Participação e acompanhara junto aos ôrgã05 competentes
da Uniio. a classificação das receitas que lhes dão origem.

PROJETO DE LEI COPLEMENTAR
N283, DE 1999
(Do Poder Executivo)

M:ensagem n" 1.604,99

Dá nova redação ao inciso 1do art. 33 da Lei Complementar nO 87, de 13 de set.:mbro de
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operaçOes
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestaçOes de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dã outras providências.

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 190, DE 1997)

o CONGRESSO NACtONAL decreta:

Art. I' O inciso Ido 111.33 da Lei Complemenllr n" 87, de 13 doletembro de 1996, pallll
:1 vigorar com a seguinte redlçlo:

"I - .omente dlrlo direito do credito IS nttrcadoriu destinldas lO u.o ou con.umo do
l:5Iabelecímento. nele enuadas. plnir de lil de janeiro de 2003," (NR)

••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Seção \1ll
Do Processo Legislativo

Subseçio 111
Das Leis

................f. "_

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da República. do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores
terão inicio na Crlmara dos Deputados. .

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação
de projetos de sua iniciativa. _

§ 2° Se. no caso do parágrafo anterior. a Crlmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem. cada qual. sucessivamente. em até quarenta e cinco
dia, sobre a proposiçfto. será esta incluida na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberaçlo quanto aos demais assuntos. pera que se ultime a votação.

§ 3° A apreciação das emendas do. Senado Federal pela Crlmara dos
Deputados far-se-it no prazo de dez dias. observado quanto ao mais o disposto no
panigrafo anterior. . ...

§ 4° Os pruO$ do § 2" não correm nos periodos de recesso do Congresso
Nacional. nem se aplicam aos projelos de côdigo.
........................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR ND 87, DE 13 DE SETEMBRO DEl'

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DOS ESTADOS E
DO DISTRITO FEDERAL SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES bE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL
E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

.................................~ ····i········· ~ ~ .

An. 33. Na aplicaçlo do art.20 observar-5e-á o seguinte:
I . lOIIlenle darIo direito de crédito as·mercadorias destinadas ao uso ou

consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 10 de janeiro de 2000;
'Inc,"u I "um redaçüu dada ptla Lei Complemenrar n' 92. íle 23 12 199i.
11 • a energia elétrica usada ou consumida: no estabelecimento dará direito

de l:rédito a partir da data da enlrada desta Lei Comph:menlár ém vigor;
1I1 • somente darilo direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo

pennanente do estabelecimento, neie enlradas a partir da data da entrada desta Lei
Complementar em vigor.
.: :.~ ;.• ;;.• ;;~ .. ;. ;..; ;,;,.:: :~... .
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ANEXO

I. A União entregará recursos aos Estados e seus Municipios. atendidos
limites. critérios, prazos e demais condições fixados neste Anexo. com base no
produto da arrecadação do imposto estadual sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transpone interestadual e
intermunicipal e de comunicação (lCMSl, efetivamente realizada no periodo julho
de 1995 a junho de 1996, inclusive.

An. 40Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçio.

Brasilia. 23 de dezembro de 1997; 176° da Independência e 109" d.
Reptiblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Pullen Parente

Mensagem nO 1.640

Senhores Membros do Congresso Nacional

Excelentisslmo Senhor Presidente da República.

Nos tennos do anigo 64. par2graíi> 1°. da Constituiçio Foderal submeto li elevada

deb'beraç:io de Vo.... Excelencias. o texto do projeto de lei complementar que "Dá nova~
ao inciso I do ano 33 da Lei Complementar n' 87. de 13 de selembro de 1996. que dispõe !Obre o

imposto dos Estados e do Di5lrito Federal sobre operações relativas ã circulação de mercadorias e

sobre prestações de serviços de transpone interestadual e intmnuoicipal • de comunicação. e dá
outros providências".

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o
anexo anteprojeto alterando a Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996 que
IntroduZIU modifica~es na trib~ação do ICMS. tendo como um de seus principais
objetivos o Incentivo as exponaçoes ae produtos pnmários e semi elaborados.

2. N~ inciSO I do anigo 33 da citada Lei os contribuintes ficaram autorizados. a
panlr de 1 de Janeiro de 1998. a se creditarem do ICMS inCIdente nas aquiSlÇÕtS de
bens de uso e consumo do estabelecimento.

3. A entrada em Vigência desse dispositivo no prazo onginal implicaría lUbItancial
queda nas receitas.dos Estados e MUnicípios. o qlle levou o Congresso NKionaI a
aprovar. por IntermédiO da Lei Complementar n' 92. de 23 de dezembro de 1997 a
prorrogação daquele prazo para o início do ano 2000. tempo Julgado suficientlI par. ciue
os tesouros estaduais e municipaiS pudessem melhor absorver os efeitos da Lei.

4. .Nas recentes conversas com Governadores dos Estados. chegou.se à
conclusao da neceSSidade de nova prorrogação do prazo de vigel1C1a da LBl para l' de
Janeiro d~ 2003. uma vez que ~istem. os motivos que justificaram a primeira
prorrogaçao. o que nos leva a trazer a conSideração de Vossa Excelência a presente
proposta.

de 1999.29 Je ou ttJ~ro

Brasília. 28 de outubro de 1999.

Brasilia.

~~
EMI N' a94MF/CCPR

2. J. Excepcionalmente. o prazo poderá ser estendido no caso de Estado
cuja raz.ão entre o respectivo valor previsto da entrega anual de rccursos (VPEl,
aplicado a panir do exercicio de 2000. lixado no subitem 5.8.2. e sujeito a revisão
nos termos do subitem 5.8.3.. e o produto dc sua arrecadação de IC:-"1S entre julho
de 1995 aJunho de 19%. ambos expressos a preços médios deste periodo, seja:

• Subllem com "dação dada pela LeI Complementar n" 92. d. 23 1~ 1997 .

5.8.2. nos exercIcios IínancelTos de :!OOO e seguintes. o valor prev~~
entrega anual de recursos (VPEl. expresso a preços medios do periodo julh;;"'Te'
1995 a junho de 19%. ao conjunto das l:nidades Fedcradas. c igual a RS
.J.-IOO.Ooo.OOO,ou (quatro bilhões e quatrocentos milhões de reais). e o de cada
Estado. incluídas as parcelas de seus Municipios. é:

• Subllc!m l:um reduçiiu úuda pela Lt!1 ('ump/ememar nU 92. dI! 23 J2 /99'7.
5.8.3. O valor previsto da entrega anual de recursos (VPE) de cada Estado.

fixado no subitem anterior. sera revisto com base nos resultados de apuração
especial a ser realizada pelo CONfAZ. conjuntamente com os Ministérios da
Fazenda e do Planejamento e Orçamento. que avaliará o impacto efetivo dos
créditos relativos a hens de uso c consumo próprio do estabelecimento. concedidos a
partir daquele exercicio. sobre o produto da arrecadação do ICMS 110 primeiro
semestre de 2000. observado o seguinte:

" Subuem com redação dada fJf!lu l.er ('umplemencar n'" 9J. de! 23 J: 199i.
5.8.3.1. para efeito da apuração 1I0S periodos de competência de fevereiro a

agosto de 1998. U VPE correspondente ao exercicio Iinanceiro de 2000 sem
temporariamente elevado em 30% I trinta por cento I:

" Sublll!m lOm Tl.'dtlfy.-Do dada pdu I.L'I ( 'omplc!ml!ntur n'" ?~. dt':3 J~ 1997•

5.8.3.2. as reduções de receitas verificadas pela apuração especial serão
comparadas ao produto da arrecadação cfetiva de IC:-..1S do mesmo periodo e os
percentuais de redução aplicados a rec~ita du imposto no periodo julho de 1995 é
junho de 1996. obtendo-se valores que serão acrescidos ao VPE de cada Estado.
relauVl) aos exercicios financeiros de 1996 a 1999. lixado no subitem 5.8.1.:

*SubI/em (;um r"dlJ(iào dada pt:/u I.C:I ('ump/ementar n"'./:. de: 23 12 /99":".
5.8.3.3. O resultado do càlcu10 previsto no subitem anterior substituirá o

VPE de cada Estado e o VPE global. de que trata o subitem 5.8.2.. e será utilizado
nas apurações relativas aos exercícios finaneeiros de 2000 e seguintes. inclusive
aplicado retroativamente desde o periodo de competência fevereiro de 1998. sendo
as diferenças apurada~ acrescidas ou diminuidas dos valores a serem entregues no
periodo ou períodos imediatamente seguintes ao [mal do processo de revisão.

• Subuem ,"om redtJf,:tloJtlJapl!la l.f.!l ('umplrmemarn"'92. de 23121997•

Respeitosamente.

LEI COMPLEMENTAR N° 92, DE 23 DE DEZEMBRO DE 19i)7;-'"

ALTERA A LEGISLAl,:ÃO DO IMPOSTO DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL SOBRE
OPERAl,:ÕES RELATIVAS A CIRCL'LAl,:ÃO DE

. :-..1ERCADORIAS E SOBRE I'RESTAÇÜES DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL
E INTER.Y1L:-:IC1PAL E DE COML~ICAÇÃO

'7--,.-..~
PEDRO MALAN

Ministro de Estado da Fazenda

Aviso n' 1.na -c. Civil.

{.kt-
pil~ PARENTE

Chefe da Casa Civil da PresIdénClll de
República

Brasília. :g de outubro de 1999.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Sec';taria MellSlllem do Excelentissimo Senhor Presidelxe da

República relativa. a projeto de Jc:i complementar que "Dá nova rcdaçio ao inciso [ do lrI. 33 da Lei

Complementar n' 87. de 13 de setembro de 1996. que dispõe sobre o imposto dos Eslados e do

Di5lrito Federal sobre ·operações relativas ã circulação de mercadorias e sobre prcswçlies ;;

serviços de transpune interestadual e intennunicipal e de comunicação. e dá outras providmcias".

O Presidente da Reptiblica

Faço saber que o Congresso Naeional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

An. 10 O inciso I do ano 33 da Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro
de 1996. passa a vigorar com a seguinte redação:

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso
ou consumo do estabelecimento. nele entradas a partir de'\ ° de janeiro
de 2000: "

Art. 2n
• Os subitens 2.1. 5.8.2. 5.8.3. 5.8.3.1 e 5.8.3.3 do Anexo da Lei

Complementar nO 87. de 13 de setembro de 1996. passam a vigorar com a expressão
"2000" em substituição a "1998".

An. 3" Os subitens 5.8.1. e 5.8,3.2 do Anexo da Lei Complement3rn° 87,
de 13 de setembro de 19%. passam a vigorar eom a expressão "de 1996 a 1999" em
substituição a "de 1996 a 1997".

.Atenciosamente.

A Sua Excclencia o Senhor
Dcgutado UBIRATAN AGUIAR
&1W.tL~ário da Câmara dos Dcput&dos

iJ~
"EDRO PARENTE

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~310,DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N2228/99

Aprova o texto do ProtOCOlO de AdmISsão de Titulos e Graus Universrtános para ExercíCIO
de AtiVIdades Acadêmicas nos Países Memaros do MERCOSUL. concluido em Assunção.
em 19 de Junno de 1997 e seu Anexo. feIto em Buenos Aires. em 23 de Julho de 1998.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO (ART. 54))

;\a. 1" Hca apro\':Wo n tc~to Jo Protocolo de Admissão de
Títulos c <';raus L'm\"crsltiirio~ para Excrcicio de: Atl\"1dadcs .\c3.dêmicot5 nos
Paiscs ~tt:mbros Jo ~[ERC()SL·L. ,onduído em "\:i~unc:io. em 1') de lunho Jc
t997 e seu Anexo. ielto em Buenos Anes. em 23 ue lulho ue t99B.

SEÇ.3.0 11
Das Atribuições do Presidente da Republica

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da Republica:
I - nomear e exonerar os ~1inj5tros de Estado:

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

VIl! - .:elebrar tratados. convenções e atos internacionais. sujeitos a
referendo do Congresso Nacional:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio:
X • decretar e executar a intervenção federal:

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

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

Excelent.issimo Senhor Presidenee da R.publica,

P:ltii~fo úmco. Ficarào ..uu:tto.. :l apnlV:\c:in Jo Congresso
:'\J2clonaJ YUaJs'luer aros yue pt>5sam rcstUr3t em rC\"lsào Jo reicndo Protocolo.
bem como llu3Jst.lucr :llustcs cl)mplcment:ltc~ L1ue. nq"i tcnnos Jo tOC1S0 I Jn
.utJ~ -1') J:l (.onStltUlCaU l:cJcral. J.carrctcm cncar~u:. 'lU compromtssos l-."t'a\·o50s
,lO patrunómo nacumal.

EM ti; .1" MRE.

Bras.l:'='.3, .:'!m de

/~~.
l)C~~;~()(:.lr1f~~

PresIJcn~' ." .. ~...
.--~' .

'Oua pubJlC.:Ic:m.
Por ~caslão da X::::: Reunião do Conselho do :-!ercado Comum

jo Sul, r-ealizada e!!'l Assunção. ~s chanceler•• da Arc;.neina, Brasij..

paraguai e Uruguai sssinaram no dia 19 de :unho de 1997, o

protocolo dg helmissão de :'itulos '! Graus ·;niv.rsitârio. par.

Exercicic de Ati'Jidades Àcadêmlcas nos Pai.s.s Membros do Mercosul,

ao qual se agrega o respec'C;"Jo anexo, cancluiclo em eUllnos Aires etll

:t:J de Julho de 199B.

BrasUló1. .• ,Je reverelro de I '1QQ

(AS COllISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL: DE
EDUCAÇAO. CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54))

Senhores ~embros do Congresso :-.iacionai.

De: conI'onmdade com o dispOSlO no anlgo 8-4. inCISO VIlI. da COllSlituiçio fedemt.

submeto .1 ~Ieva.da conslderaç:io de Vossas Exceicncl<lS. acompanhado de Exposiçio de Motivos do

Senhor Minisuo de Estado das Relaçõ,. Exte"ores. o ,eXl() do Protocolo de Admissio de Títulos e
Graus \.":\iversllanos para F.-.:erclcio de ,'\'uvidades A.:adémicas nos .':.U'se5 Membros do

MERCOSUL. concluido ~m Assunçào. em 19 de junho de 1997 e seu Anexo feito em Buenos

Aires. em ::3 de julho de 1998.

MENSAGEM NO 228. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Subm.et.e à c:onsideraçAo do Congresso Nacional o texto
Protocolo de Admiss.c\O de Titulos e Grau~ Universitários
Exercicio da Atividades Acadêmicas nos Paises :-1ellbros
MERCOSUL, concluido em Assunção, em 19 de junho de 1997 e
Anexo feito em Buenos Aires, em 23 de julho de 1998.

do
para

do
seu

Estes :'nstrumentos permitem o reconheciman'to de diploma.

de ;raduac;:ão e pos-qraduação expedidos por :na~itUlçóea d. Enlino

Superior do f.fercosul. para que o titular. na'Cural j. ull Estado

?art:e. possa. exercer :!I docéncia nos demaia paisas do Mercado Co.um

do sul. o Protocolo possibilita. portanto. o incre••nto no

intercãmbio de docentes entre universida.des dOI Estados Part•••

3. Com vistas ao encaminhamento dO .I.unto i. apreciac;:io da

poder :'egl.slativo, submeto a Vossa Exc:eltncia projet.o de Mensagem

ao ·:onqrt;sso ttac~onal. juntamente -=01'1\ cépias autêntica. elo

Protocolo e seu Anexo.
Respeitosamanta I

.-.
f L '-(J'"'-;-'" L
:UIZ FELIPE :.AMPREIA

Minis't.ro de Estaào das R.laço•• Exteriores

-LEGISLACÃO Crr....DA .-L'iEX....DA PELA
COORDE:-;....CÃO DE ESTl:DOS LEGISLAm'os - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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ARTIGO 9

Novembro de 1999

CONSIDERANDO

QUI! ::l erilJl":::Içõ'io l~m papel central na C'onsolidação do processo de integração
region~l se consolide:

Que ::l promoção rln Óesenvolvimp.nto harmànlco da região. nos campos Cientifico e
tecnológico, é fundamental para responder aos desafios impostos pela nova
re81ldades sócio·econõmica do continente:

Que o Inlp.fcãmbía entrp. as instituições de enstno supenor da Região F1presenla como
mecantsmo eficaz para a melhoria da formação e da capacitação clentlfica.
tecnologica e cullural e para a modernização dos Estados Partes:

Oue ~ nlR ria X Reunião de Ministros da Educação dos Palses 51gnatãrios do Tratado
'1" Mllr"~do Cnmum r::Io Sul. realizada em Buenos Aires. Argentina. noa dia vinte de
junho ri'" mil novp.r.entos e noventa e seis. constou a recomendação de que se
preoar;:lll;lIjp um PrnllJcolo sobre ô aceitação de tltulos e graus unlversllàrios para o
~xerclr.io de atIVIdades acadêmicas nas InstllUlções umversltanas aa Região.

ARTIGO 1

o preSenlp. Protocolo. parte integrante do Tratado de Assunção. entrara em vigor,
para os doí~ rmmeiros Estados que o ratifiquem. 30 ( trinta) dias após o depó!:ito do
segundo inslnJmenlo de ralífícaçào. Para os demaiS signatários. enlrará em vigor aos
30 { trinta } dias do depósito respectivo e na ordem em que forem depositadas as
ratificações.

ARTIGO 10

o nre~pnh~ F'rnlnr:oJo podera ser emendado de comum acordo. por proposta de um
do! Estados Partes.

ARTIGO 11

A ftr1l?o:;:iin t'nr fl~lt~ de um Estado ao Tratado de Assunção nnphcara. 'pso lure. a
adesão :::Ia presente Protocolo.

ARTIGO 12

Govern" d::l o Pppublíca do P:uagual sera o depOSitaria do presenle Protocolo. bem
como dos instmmpnlos de ratificação e enviara cópías autenticadas dos mesmos aos
Governos l1o~ r1p.mms Estados Partes. Da mesma lmmR. notificara ri estes a data de
enlrada em vigor do Protocolo e do depOSito dos Instrumentos de ratificação.

FEITO n9 Cldnde rl~ A~o;unç';io_ c:'lOlIRI do R"'puhlir::l do Pnr:'lqual. í10~ 10 dias do mês
de 'unho de mil nO\lfllCenl05 P. nOVAm. " sele. em um orlainal. n08 idiomas 8!ponhol e
português. sendo ambos os lextos IguBlmenle autênticos.

r)s Estados P~rtes. por melO rlp. ,,~us I"HOilnl<;mns r;omnelenlp.s, admltírão.
unlcanumlp, fiara n p'<PfCiCIO 'le RllvlriRde~ l"lr:anêmlcas. O':> titulor; de araduação e
pos·graduação. conferidos pelas segumtes IOSlIluições. devidamente rec~nhecidas:

- universidade!'>. no Paragu:!u:

- Instituições de ensino superior. no Brasil;

- lnatllulçOes unlvl!lr!lll~rlas. na Argentina a no UruguaI.

ARTIGO 2

P.rllt O.!l fin~ prevl!loI no Presente Protocolo. considerar-s9.Ao tltulos de grsduaçao
Bqu.lea obtidos .m curlOIl com durgçAo mlnlm. de qU.lro 8no. ou duae mil "
I.tec~ntas hOl1ls cursndas e tltulos de pós.graduoçAo lanlo os cursos de
espeCialização com carga horaria presencial não inferior a trezentos e so.senta
horas. quanto os graus acadêmicos de mestrado e doutorado.

ARTIGO 3

Para os fins prpvlstos no Artigo 1. os postulantes dos palses membros do Mercosul
devp.r;3o submeter-se ás mesmas eXlgencias previstas para os nacionais do pals~
membro em que se pretendem exercer atividades acadêmicas.

ARTIGO 4

PELO GO'/Io"I·IO DA
REPUBLICA'ARGENTINA

/~
PELO tO~ERNODA
REPUBLlCA DO PARAGUAI

PELO GOVERtJQ OA
REPUBLlCA FEDERATIVA
DO BRASiL

~"±:
PELO GOVERNÓ DA REPUBLlCA
ORIENTAL DOURUG~

oY
L..-./
E5 COPIA FlH OH ORlem"l
QUE OBRA [filA OIRECClorl OE
IA"lAOOe, OH MIN1'irFmo DF
RELACIONES Exn:RIORES

A "(hni~sl!'i~ que se outorgar em Virtude do estabelecido no Artigo não conrerirã, de
per SI. direito a outro exerclcio profissional que não seja o acadêmico.

ARTIGO 5

o intprplI:ll;;:Irin p.m solicitar a admissão nos termos previstos no Artigo 1 deve
apresentar '"r1:J a docum,mtaçáo flue se comprove as condições ex~idas no
presente Prnlocolo. Para identificar. no Pais Que concede a admissão. a que titulo ou
grau r.orrp~l"londe a denominação flue consla no diploma. poder·se.ã requerer a
::IDre!pnlaç~o OP. rtocumentação complementar. Toda a documentação devera estar
devidamente legalizada,

ARTIGO 6

Gada Estado Pane SI? commnmp.te a manter os dem~J1S IOforOl::\dos sobre quais são
35 institUições e seus respectivos cursos reconhecIdos. compreendIdos pelo presente
Protocolo.

ARTIGO 7

Em caso do oxiGtGncla. entre Est:adol Portn. de ncordos ou convdnlo!l bltoternill com
dl.pollçO•• mlll. hwcr'v.l••obre • mal'rl•. ••1•• pedarao Invocar ••plle-çlo
d.quele. dllpollUvo. que conll~3mm.11 v.ntBiolo•.

ARTIGO 8

As controvérsias que surjam. enlre ol.Estados Partes. em dtilcorrência da apllcllçfto.
InterpretaçAo ou nlo do cumprimento d8s dlspos!çOell contld8. no presente
Protocolo, seria resolvida. pelo. canol. dlplom6I1co.. Se, ","diante tais
negociações. não se alcançar um acordo ou se a controvérsia (or soludonada
apenas em parte, seria aplicados o. procedimento. previsto. no Sistema de Soluçllo
de Controvérsias vigente entre os Estados Partes do Tratado de Assunção.

ANEXO AO PROTOCOLO DE ADMISSAO DE TITULOS E GRAUS
UNIVERSiTARIOS PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADES ACADEMICAS NOS

PAISES MEMBROS DO MERCOSUL

Os Governos da Republca Argentina. da Reoublica Federativa do 8ra!il, da
Republíca ao Paragu81 e da Republíca Oriental do Uruguai. adillnte denommados
~Est.do. Partes~. em Virtude dos prlnclplos. fins e obJetivos do Tralado de Assunç;1o
assinado em 26 de março de 1991.

CONSIDERANDO:

A imoortãnCla aa inlegraçâo ",aucatlva no ãmblto dos Estados Partes do
MERCOSUL;

Que na 'Jata ce 19 de junno De 1997 fr:'1 aSSinado o Protocclo de ,ódmlssâo de
Tilulos e l:r:::IUS UmverSI!anos oara o ExerClc:o 'Je Ahvloaaes Acaoêmlcas ncs
Palses t.1emi::rcs ao MERCOSUL

Que ~ "eo::es~arlO proceo,=r 1 ,:,;mPI~'T\l'?'nlacão C'J rpíendo Pr"fCCOIO nos
termes acoroados oela ReunUilo ele t<.tlnlstros oe Educaçao ae MERCOSUL

ACORDAM:

.3.rt 1 0s grau5 acadêmicas de espeCIalização. mestrado e aoutoraao menc!onados
no anice secundo do Prolocolo de .Admíssão de Títulos e '3raus UntVer!:iltanos oara
o Exerclc:o- (le Atividades ,c..cadémlcas nos Países MembrO! ao t.1ERCCSUL
deverão esmr ~evldamente reconheCIdos çela legislação em vIgor no EstadO Parte
outorgante
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Feito na cIdade de Buenos Aires. em vinte e trés de Julho de mIl novecentos e
noventa e 0110. em um onglO3J nos idiomas espanhol e português. sendo ambos os
textos Igualmente autenticos,

Art 2 a l:'r~5en!~ ftnexo I? oarte Integrante do Protocolo de AdmIssão de Titulos e
'3raus L!nrverSllsnos oara o E;<ercICIQ r:';! ll.livldades ,Academrcas nos Paises
~"lembrcs ':lo MERCCSUL e estafa SUjeito aos mesmos procedlmentcs para a
entrada em ..... lgêncla

Art. 3 O Governo da ReDublica do paraguai será deposllaria do presente
Instrumento nos lermos previstos no Artigo 12 do Protocolo de Admtssção de Tltulos
e Graus Universltaríos para o ExerClcio de Atividades Acadêmica!; nos Paises
Ml!mbros do MERCOSUL

\firmado}
Pel3 República Argentina

Guido Di Tella

(firmado)
Pela Republica de Paraguai

Reben MelgareJo

_'l~_

;'\'ISO n~ ::9

(filmado)
Pela República Federlltiv. dei Bl1Isil

LUIZ Felípe Lamprei8

(firmado)
Pela República Oriental dei UfUgua\

Didier OpMl!

;.~-:;:; ./
~~~'

Em . : J~ fe\'erelro de 1999.

O preambulo do citado protocolo composto de varias considerandos.
enfatiza o papel central da educação na consolidação do processo de integração. assim

como a aniculação entre as instituições de ensino supenor tendo em vista a promoção de
desenvolvimento harmóruco da regIáo nos campos da ciência e da. tecnologia.

.Vo AnlRo I. prevé-se que os Estados Partes admitirào. unicamente para o
exerclcio de atividades acadêmicas. os titulas de graduação e pos-graduaçio conferidos
por uruversidades do Paraguai. inslinuções de ensinO supenor do BrasU e instituições
uruversnarias da Argentina e L'ruguai.

() Artigo ~ esupula..se que serão considerados titulas de graduaçio 05
obtidos em curso com duração mmJrna de quatro anos ou de duas mJ1 e setecentas horas e
de pos-graduação. tanto os cursos de especialização com carga horirla presencial nio
inferior a trezentos e setenta horas. como os graus de mestrado e doutorado

oArrtgo 3 detennina que os postulantes as atividades acadêmicas previ5tlS
no Artlgo \ deverio submeter-se as mesmas e:ogencias preV1stas para os nacionais do pais
membro em que desejem exercê·las.

o Artl~() .J especifica que o direito ao exerclcio acadêmico nào confere
direito a outro exercIcio profissional que nào esse.

No Artigo j dispõe-se sobre o procedimento plU"J. que o interesudO solicite
o beneficio objeto deste Protocolo

() .ArURo ti estipula o compromísso de cada Estado Pane infonnar aoS
demais sobre qu~s as instituições e cursos reconhecidos eXJstentes em seu plJs.

No Ar/l1-:Q :" dispõe-se sobre a possibilidade de existência. entre os Estados
Panes. de acordbs ou ,:onvemos bilaterais com dispOSições maiS favoraveis sobre a
matena.. hipótese em que esses poderio ser Invocados. para aplicação do disposltivo mais
vantajOSO entre os converuentes

() ArtI'!u X retere-se a solução de controverSla5.

Os Artlgo.\ ') /0 I! 11 ::lào pemnentes a entrada em \Igor do Presente
Protocolo. ~mendas ~ adesào ao Instrumento

Encamlllho j ~$sa ::i:::cretana ~1t:nsagem do Excelenusslmo Senhor PreSIdente tia

Republica relatl\':l .11,) texto do Protocolo âe /\dmissão lit: Titulos ê' Graus l"niversitários p3Hl

Exerclclo jt:\U\ldad~::; ·..ademlcJ.3 :10:5 P:l.1SeS \lembras ...h) \IERCOSCL. ..:oncluído ~m

Assuncão. em 19 de JUMO de IQQ7 ê' seu Anexo leito em Buenos Aires. em 23 de julho de 1998.

AtenCiosamente.

--, -
'--..:", ~'----:

':LO\'IS DE BARROS c.:,R\'AlHO
Cheie aa La::;a CivJi

..Ia PreslaenclJ. lia Repuoill::t

A Sua Excelência o Senhor
DeputaDo lBIRATA:" AGUAR
Primeiro Secretano da C.lrnara .lOS Dt:DUtados
BRASILlA-DF.

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E pE DEFESA :>IAOONAL

1- RELATÓRIO

,_ O Excelenussimo Senhor Presidente da Republica submete a
conslderaçao do Congresso NaCional. por melO da Mensagem 2~8. de 1999. assinada em
li, de fevereiro de 1999, acompanhada da ExpoSIção de Motivos n' 044. do Senhor
~rustro de Estado das Relações Extenores. datada de 05 de fevereiro. o texto do
Proto~~o de Adnussão de Títulos e Graus Cniversltarios para Exerclclo de 3uV1dades
AcadellUcas nos Palses Membros do MERCOSUL. concluidos em Assunção. em 19 de
Junho de 1997 e seu Anexo. feito em Buenos A1res. em 23 de julho de \99&

>Jo encaminhamento da ~1ensagem. que contem a Exposlçào de ~1olJvos

do ExcelenussImo Senhor ~hnistro de Estado das Relações Extenores esta expressa de
fonna clara a annnação de que . esses instrumemos permitem o reconheCimento de
dipJom!S de Graduação e pos-graduação expedidos por msutuições de Ensmo Supcnor do
MERCOSUL para que o titular. natural de um Estado Pane possa exercer a docéncia nos
demais Paises do :-"1ercado Comum do sur'

O protocolo posslbilíta ponanto o Incremento do Intercâmbio de Docentes entre
UniverSidades dos Estados Panes pOSSibilitando que para fins acadêmiCOS todas as
Universidades dos Paises dQ\1ERCOSUL possam desenvolver programas de
aperfeiçoamento e troca de expenencías cienuficas

Vn Arllf!o /: e estabeleCido que o Governo da Republica do Paraguai serã
ti Estado dcposltano deste Protocolo. assim ~omo dos Instrumentos Je ratificação
penmentes

'vo Ant!xo ao Presente Protocolo. firmado na cidade de Buenos Aires em 23
de Julho de 19Q8. prevé-\ie que os llfaus universttanos nele prevrstos deverão estar
deVidamente reconheCidos pela legislação em vigor do Estado Partb. '

Eo relataria

n- VOTO DO RELATOR

No documento encaminhado a esta Casa.. ressalta-se que o instrumento em
tela pOSSibilita o Incremento do intercàmbIo de docentes entre Lruversldaucs dos Estados
Panes. o que é prOVIdênCia de maJOr interesse para u':t Paises do ~RCOSUL.

representando a prenussa basica da proposição

>Ja realidade o protocolo que e Instrumento dlplomatlco dt lonaJecimento
da vida cultural do MERCOSUL vai possibilitar um assmalado aniculaçio uruversitária
entre o Brasil e seus parceiros do Mercado Comum do Sul. o ParaguaJ. a Argentma e o
Uruguai com resultados Significativos para as atividades acadêmicas decorrendo dai
incrementos variados na vida SOC1al e econômica em toda a respectIVa ârea do cun\U\tntt.

Hã. aspectos de relevância que devem ser apontados sobretudo a
pOSSibilidade de se promover titulas de graduação e pós-graduaçau propiCiando o
forta1ecimento da Vida umversuaria Ao mesmo tempo em que graduados em InstltUlçõcs
Universuàrias da Argentma venham fazer o seu Mestrado no Brastl. brasileiros poderio
fazê-los no Uruguai ou no ParaguiU. sendo de ressaltar amda a presença de titulares de
pós-graduação a realizar programaçào acadêmica originina de Universidade de um pais
em outro.

As transações multí-universumas deV1darnente reconhecidas pelos Estados
Partes poderão se multiplicar respeitadas as eXJgênci35 basicas de cada Nação signatana
do protocolo produzindo generalizados benericios no ensmo superior quer na area de
graduação, quer na area de pos.graduação. seja nos cursos de CSpeclaliuçio com carga
horaria supenor a trezentos e sessenta horas. Se]ill no setor acadêmico do Mestrado e do
Doutorados. tXJgindo-se sempre a existenCla de instituições com os respectivos curSOs
reconhecIdos .

Para o BraSil o presente protocolo representa uma ncravel contribuição.
pOIS que a tradlçào espamco-amencana (ras consIgo a dmarruca de uma L'mversJdade de

m215 de trezentos anos. ~nquamo que em nosso Pais. ela pOSSUI pouco mais de: cmquema
anos

Infelizmente .1 Intluencla burocrau2adora I!ntre no~. l,.'onrlltit com o
pnnclplo da autonomia umversltana que. por esemplo os argentinos adotam em Córdoba
desde o seculo X\11 ..... a \erdade. sobreludo na area educaCional estatal. ainda nio
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conhcecmos a autonomia uníversitaria. :,endo ponamo ahatnente benefico o conV1vio dos
setores docentes de nosso Pais com os Estados Panes que subscrevem o presente
Protocolo .

_ :\ agilidade com que os argentinos e os uruguaios promovem cursos de
~gr~açao. dc doulorado e de me'trado. repre'entam saJular exemplo para a vida
UlUveraUIIlI no MERCOSUL. o que pollibilitará desenvolvimento relevante na re'':'h
continetnaf. ,,--

Cumpre poi5 registrar com aplausos a feitura deste mStrumento diplorMUco
de intCJllÇio continental pois que iri favorecer o ctescimento da Universidade nos pllites
do MERCOSUL.

o iMtRlntemo so& análise é condizente com os principios e comprominos
que o Brasil vem usumindo em mvel da integração regIOnal no âmbilo do MERCOSUL e
cconsentânco com u normas de Direito Internacional Público.

VOTO. desta lbnna. pela ratificação do texto do Protocolo de Admissio
de Titul05 e Graus universitirios para Exercicio de Atividades Acadêmicas nos Paises
Membros do MERCOSUL. concluidos em Assunçio. em 19 de junho de 1997 e ....
Anexo. feito em BuCIlOI Aires. em 23 de julho de 1998.

Estiveram prll$ll<1\ell os Senhores Deputados: Anlonio
Carlos Pannunzio - Presidente. Amon Bezerra. Synval Guazzelli, Paulo Delgado
- Vice-PreSidentes. Aldir Cabral. CláudiO Cajado. José Lourenço. Leur Lomanto.
Abelardo LuptOll. LUl:iano PizzallO. Bonifácio de Andrada. ClÓVIS Volpi. Luiz
Cartas Hauly. Paulo Kobayashi. Nelson Otoeh. Silvio Torres. Zulaiê Cobra.
Alberto Fraga, Damláo Feliciano. Edison Andrino. Elcione Barbalho. Mário de
Oliveira. Jorge Pinhelro. La.re Rosado. Zaire Rezende. Luiz Mainardi. Virgilio
Guimarães. Waldomlro Fioravante. Aldo Reb\!lo. Jair Bolsonaro. Paulo Mourão.
Fernando Gonçalves. José Carlos Elias. Ner.a Moreira. LUIZ Salomão. Haroldo
Lima e De Velasco.

Sala da COIll/Süo. em 20 de outubro de 1999

Sala du ComiS5ÕCS. em ,i.1 de •• ...v::-.l ._~

--::J/ÜN..L. ,/-....2-..1.

Depulado BONIFÁCIO DE ANDRADA
Relatar

de 1999 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 311, DE 1999

(D. Comissio de Rela~lies Exterlorel e de Defela Nacional)
MENSAGEM N~231/99

cg\IISSÁO Df: RELAÇÓES EXTERIORES E DE DEFESA ~ACION."L

PRo.lETO DE DECRETO LEGISL-\TI\'O~" • DE 1999

(MENSAGEM N'218. DE 1999)

Aprova a IUfa da l'roroca/a di! AdM_a
d, rttulos e {iraus Uni"~rslldTros para Ezuciclo
J. AIlVldad•• Acadimlcas nos Países Mt!IIIbros do
MERCOSUL concluído em As.nmção. em 19 di!
junho de J997 e seu Anexo. feito em Bw1tO$ Ai7lS.
em :23 J• .Iulho de 1??FI.

O Coa~r..so Saeio.al decreto:

An. I' Fica aJlfOvado o texto do Protocolo de Admissio de

Titulos e Graus ümvelSnanos pa!8 ÉXc!clcio de AlIvldades Acadêmu:.. nos Países
Membros do MERCOSUL. concluldo em Assunçio. em 19 de JW1ho de 1997 e seu Anexo.

feno em Buenos AnCl. em 23 de !ulho de 1991.

Parasrnfo umeo. ".Mio ~UJtll/ll • apTOVaçio do COIIJfeSSO
~lÇlonal qualsquedí;os que possam resull.u em r.\'IIio do 'elcndo Protocolo. assIm

como quaisquer ajustes completntnwes qUi, nos 1.lII\OI do An. 49. I. da Conmtuiçio

Federal. acarretem encaryos ou compromissos ,rnvll\Ol nu II'mmomo nacKlnal.

An. ~'. Este decreto lelllll."v. entra em vllO' na dali de sua
pllbhcaçio.

Sala da COlmssio. em t<lde CI..-i: de 19'1'1

.t. .Ao
--'

Depulldo BOl'o1FAC;IO DE ;\SDRAPA

R.lalor

Aprova os textos emanados do XXI Congresso da UPU. que são os segUintes: Quinto
Protoeolo Adicional is ConstltulÇio da UOIfio Postal Universal (UPUl: Regulamento Geral da
UniAo: Convenção P05tal Universal e seu Prolocolo Final. Acorelo referente ás
Encomendas POltalS InternaCIonaiS e seu protocolo Final: Acordo rererente aos Vales
Po&1811 e Acordo rererente aos Objetos Contra·Reembolso. concluidos em Seul. em 1. de
setembro de 199<1.

(ÀS COMISSÕES DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA: E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)

l lI.l 1:-'I;)lI .,.-t I 'o,\t.I0N.\1. dccrcm:

.\rt. 1" hC3m :lprn\'adns os textO!; clTl:lmllJos UI) X.'XI
Cllnwc!\~O da ('m:lO {>1I..t:1I {·mu:rsil.l. que !;ão os SChl'Uf'[C~: '~uinro Pmwcülo
.\dictnnaJ à conslIrUU;all ..1,\ l 111110 (It1!<otal L"t1l\'crsai (L'Pt), RChl'ldarncmu <.icral da
L"nià{)~ Convenção Postal l't1I\"cr!>õll l: !>cu Protocolo Final; .\corut) referente ãs
Enc()mt."f1úa~ Po~l:Us Illtcrnacum:u:-> l' "'l'U [lff)IOColo hnô1l; .\cordo referenle aos
Vah.'1\ POM:U!i t.' ,\cord.. ft·Ú·fl·lltC .\O~ .. lhlclOS t :onrra·Rccmbolso, cO'lduiuo!> em

'Scul~4UC ~clcmhro dl' I'N4

!);lfilLrf:lll) U111Cll, llt::lral) "'U1CIIl)S ,\ apro\':\cào 00 <:tJO!-,l'fCSSO
>.iaclOn:lI 1.IU;u:>llHcr .U ,.. "1It: .lill'fl·m .... fl'tcnuos 1n!>tnlrnl'ntO", ,lSSlm como

"'IuiUsllUcr :l.lustc~ l" ,mpkmcIH.lfc" ~\uc. 111 's tcnno," UO lIlC1S0 1 uo aru~o 49 da
Con!iuruição h.·ucr:ll. .Icarrl·tcrn \·ncar~os nu compromissos h"1'a\'oSOS aO

patnmúnio nacumal.
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PrCWcnll'
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MENSAGEM N2 231. DE 1999

(!lO PODER EXECUTIVO)

Subaete à conSIderação do Congresso Nacional os textOs emanados
do XXI Congresso da UPU. 'Iue sao oS segulntes: Quinto Protocolo
AdiCIonal i'lI Ccnstituiç,io da Unlão ?ostal Um.versal (UPU)j
R_qul.menta litir<\l .1.1 Un1.10; "~:'nVf!nColO i'f")st.<ll ~nlversal e seu
Protocolo Fina!: ,'\cordo rp.lerente .íS Encomendas PostaIs
Int.rnaClonalB E! seu Protocolo Final; Acordo referente aos Vales
Po.tals ., Acordo : p.terellto 'iOS 0bletos r,ontra-Reembolso,
eoncluidoa em S~ul, em 14 de secemnro de 1994.

11l! l:OI!llIrmlol,hlL.'. 11111 1\ -1I"(1U'1I' nu ,\llI!.!U ~~ lI\":ISU \'111. da. Cnnstltuiçào Federal.

'1ubmvlu J ~IU\auil-:\\lI"'ldur.ll;"11 111: \ ""'"alo 1~'~Ch:nt:IJS • .t~umpani1:td() dI! E"po5lçao de ~1ot1vos do

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Daf... NlICKlflll,
em reunião ordInária realizada hOJe. OPInoU. unanimemente. pel' Iprovlçio di
Menslgem n' 22l1li9, do Poder Executivo, nol termos do ProjIIO di DIcttlo
LegIslativo que apresenta. acatando o parecer do relator. Deputada Bornficlo di
Andrada.

(AI COMISSO!S ne RELAÇOES EXTERIORES E DE
CIINCIA F. TECNOLOGIA. "OMUNICACAO "
CONSTITUIÇAO E ~USTIÇ.\ I, DF. REDAÇr.o I ART.

~","hnrt.·" ~Il!mhrl\ll, ti') (\ln~n:iSl) "aclona1-

DEFF.SA >IACIONAL;
INFORMATICA; E

"11\

DE
DE
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~enhor \linisuo de Ftllado da:> Rdat;ucs E\tcnorcs. os textos emanados do XX..I Congresso da

UPU. que são os lÔ~~"Umtes I}UIOUl Protocolõ AdicIOnal à ConsUlUlção da t:nião Postal L'niversaJ

It:Pl'l. RtLrtliamentn licr:lI da lmão. 1\H1vcnc;:ío Ptlslall'm'o'ersal c seu protocolo FinaL Acordo

reterente as Encomendas Ptl'I.:1'':> ImcmaCIUnal!i L' ..cu PrOtocolo l-mal..\.;orrio rclcrente aos Vales

POSt31!õ c :\cllrdo re!eremc .h,., ()I'lcHh t ·llOlra-Rc~mhnl'i{) ...'clOchmios em Seul. em 14 de setembro

de 11)1)01

BraslllJ. • de fe\Crclro lle luq')

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAC.\O DE ESn'DOS LEGISLATIYOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERAl.TVA. DO BRASIL
1988.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

..................................................................:r ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO li
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 • Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado:

VIII • celebrar tratados. convenções e atos internacionais. sujeitos a
referendo do Congresso Nacional:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio:
X • decrctar c executar a intervenção federal:

Quinto Protocolo Adicional
à Constituição da União Postal Universal

Quinto Protocolo Adicional
ã Constituição da União Postal Universal

05 Plenl;potendiI106 dClS Governos. dos Paises-membros da Un1ào Posta! UtUII'ersaL reunldc& em
~emseu1.emface dod1sposto no arugo 30. paragraf02'. da ConstttuJçáo da Un1ioPoltaJ
UnnoauJ celebrada em Viena em 10 de Julho de 1964. promulgU3Itl. ress.iUvada a cDaJ1)etalte
nUf1cação. iilS aegwntes tnodillc.aÇÕC:S a Riertda ConstJtuJÇáo.

AnlCo J
tArtJeo 8' mod1f'tcadol
UDIóes JUstr1tas. Acordos t:Spec1a1S

1. Os Paises-membros. ou as suas Adm1n!stnções PO$taJs. se a legtslaeão de5Se5 paises a tal
Uioaecpuser.podemc.narUrubesRuUU.as.ceonc1uirawroosupec1a15retaUvosaOscrv1.tjopo&taJ
Jntemadonal. desde que. todavia. neles não se incluam d1spos1Çóes menos favor.ivel& para o
púb1Jco do que as prev15tas nos Atos dos quats são panes contt3lantes os Palses·membros
tnu:reS&ados

2. AI Unióes Rt:strttas podem em.'1ar observadores aos Congressos. as Conferencias e ReWUóes
da Unlio. ao Conselho de AdmInlstraçlo. bem como ao Comelho de Operaç6e1 Poat&1l.

3. A Un1ão pode el1V1al" obseIVadores aos Congressos. as Conferénc1as e as Rt!unJóes das UI'1Jõfs
lü:stna5.

AnlC0 D
"\Jugo 13 modificado1
Ó'rgio5 da União

1 Os ór2.ãos da União sào o Con~res50. o Conselho de Adml..nbaaçiQ. o Conselho de
OperaçOel Postais e ;1 .5ecretõlna internaCIOnal

Os ÓTRãos permanentes da t:'ruâo são o Conselho de Adm1Dtstrar;io. o Conselho de
Operaç6es Postals e a Secretana lnternaclonal-

~oUi

IArtu!o 17 mDdIflcaáol
ConSelho de A4mtntstraçAo

E:n1'~ dOIS CO~l!Tesoo5. {l Con~~lho de AdmJnlltracio {CAl d.1 ('~r.:1nuldad!" :lOS trabalho!>
da Uruão. ae coruomuaade com o d1spoSto nos Atos (la LUltUl

2. Os xocmbros do Conselho de Ad.mia.lItraçlo l:X1:1"C!:ID as suas funções em nome e no
U11eresse da Umio.

AnlC0 IV
lAnlCo 18 modificado)
Coaoclho elo~6t. Poat&la

O ComdIIodaClpaaçka Poat&la (COp) /: ._'.doduq~opo..tJODOIa......en:IaIa.
Uc:aIcu • econbmicas de l.rnereae do serviço~

ArUI<> V
lAnlCo 20 modlflcadol
Secretana internaCional

Umescrttóriocentral.func!::lnando na sede da Un!áosob a denam1rulç:lode Sec:retariaIn1ernadon2l
da Unlio PoataJ UnIVersal. d1rtgldo por um Diretor Ger.I.l e colocado sob o conttole do Conselho de
.A4mJJl1straçlo. serve de ofião de czecllçlo. de apolo. de l.tgaçáo. de Informação e de coD.l1llta.

ArUI<> VI
lArllto 22 modifladol
Alos da Un1;\o

1. A ConsUtuJçio e oAIo fundamental da Unt.io. Ela contem as nonnas orgo\nlcas da UnJio.

2. O Rt:IUlamento Geral incluJ as disposições que ga.r.mtem a aplicação da ConsutuiÇio e o
funclotwnento da Uro.lo. Ele ê obngatóriO para todos os Paises-membros.

3. A CotJVenÇio PostaI Uruversa) e o seu Regulamento de Execução Incluem as normu
conjuntas aplIcáveiS ao servtço poswtntemadonal e as disposJçôes n:laUV3s aos scvtços dos
objetos de com:spondenc1a. Estes Alos solo obrigatórios pan todos os P3isC5-membms.

4. Os Acotdos da Unlio e seus Regulamentos de E.x.e.cucão d1sd.pllnatn os outros serviços que
nào aqueles dos objetos de correspondtnc1a ent:re os Países-membros contrntante5. Eles ao
obngatonos apenas par.t tll1$ paiSes.

5. Os Relulamemos de ExeC'U~oque conttm as medidas de aplJcação neceMlirtas ã execucio
cD Convençllo e dos Acordos. sio ftxados pelo Conselho de Operaç6es POItJ.is. tendo em Y1Ila as
decJ5õe!; tomada!. pelo Congresso.

Art.

J. Im. 8' modiflcadol

D. fm. 13 mod1flcadol

m. Im. 17 modifICado)

IV. Im. 18 modJhcadol

V. farto 20 modJfw:~dol

\,. Im. 22 modif.cadol

vn. \an. 25 rnodú1Cado\

\111.

IX.

Un.tões Restritas. Acordos cspedaiS

órgóios da Un1io

Conselho de Admin.latraçlo

Conselho de Operaç6e1 POItai&

Secretana lnt~C1onal

Al05 da Un1io

Asstnatura. autenticação. nUítcaç;lo e ouUõls moda11dat1es de

aprovação dos Atos da Unlio

Adesae ao Protocolo AdidonaJ t aos outros Atos díl União

ApUcacào e Vlgtnda do Protocolo Ad.ctonaJ ã ConsUtutçio da

t.:n1ào Postal UIUversaJ

6. Os eventuaiS Protocolos Fmals anexos aos Atos da UnUi.o. menoonados nos paragrafos 3'
-t' e 5'. contem as ressalvas {eltas em relaçác li esses Atos.

Art.Igovu .
tAruto 25 rnod\hcado\
AsSm8tura. autenucação. rauhcac.oí.o e outras moda1.ldades de aprD\'ôu;ão dos Atos da tJl11ão

Os Alas da Un.uío ,2erodos pelo Con.eresso são asstnado!'> pelos pleruootenclin1os dos Paises
membros.

Or. Re.c:ulamemos oe Execucao sao :;Iutenucados pelo Presldeme e pelo 5ecret2r1o Genll do
Conselho de Operaç6es Postais.

A COnsUluteão e rat1Ílcada 10Si!0 que pos5ivel pelos p31ses s1l!natanOS
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4. A aprovação dos ourres Alos da Uruão que não a COnsutUJC30. e rt,Uda pelas relns
constJtuc1OIUUS de cada pais 5~naumo.

A6
5. Quando um pais mo ratUlca a ConstltutçAo ou!lio aprova 0$ outt'OsAtos por eie UI&nado5.
a CoaItltuiÇAO e os deIIl21S Atos mantém a sua vaUdacie para OI pmses que os rauae.aram OU

.provuam.

1. 00 PalsN-membros que aio ....,.,..", o _I. Protocolo podom admr ao _ •
qualquer tempo.

2. OCPaise$_membrosquesiopmescontratantudOlAtoarenovadospeJoConINMO,lIIUqut
cio 05 uatnaram. devem aderu las metmO& OmIJI bren paMiYel.

3. o. lnItr'Ltmentol ele adeuo relauvoa 101 CUOlI me1"ldol; DOI~ 1· e 2' dwaD MI'
encz:IUnhada. ao 01J'etor Gera.! da seemana lnternac:1Ona.l. o qual noUficI .te nclltrD ..
gcwernos doi. paiscI-membrD6,

~dr;r:m VIgor e Vlgtnda do Pn>10C<l1o AdICionai i ConoUtUlÇio d. Cruio Poslal UDlWIrUl

O~te Protocolo ad1ciOnalset'i poato em cxecu;.io em I' de Janeuo de 1896 e permanecen
vf«t:nte por tempo Jndetennlnldo.

E. por ser venlade. os Plc:n1potenclá.noa doa Cavemos doa P&lHsomembr'05 Lavraram o preMnte
Protocolo adk:iOnal. o qual tera a mesma força e o mamo valor do que se as IUU c11IpoUções
esuveuern l.n$ertdas no propno texto da ConsUtUiÇio, e o a.amaram em um exemplar que é
arqurvad0Junto ao Diretor Geral da Sec:retaJ1a 1ntemac~ona1. Urna COpll do me.mo Hra enuque
a cada Pane llelo Covemo do paIS anflU1io do Co~reuo

Felto e passado em Seul. em 14 de setembro 1994

\. ,

'f)'"~r... '··
'l :.(;t .

Regulamento Geral da União Postal UniversaJ~
Os abatm-ustnados. Ple:ntpotendánoa dos GovemDI da. P...·DltmbrDI da Unlio. IID lIet do
dlspootono artlJ!022. paragrafo 2'. d. Col>Il1lU1Çioda UI\liO Pootal \JnlvuuI. ccl.__Viena
• 10 d. Julho de 1964. prcmulpram. de CDDlUlD acordo • __ O~ DO lIIlJIIO 25.
JWtcI!o 4-. da reCenda COnáltwçio. no preamte~ Otral. 1'lieIutnt.~
que ,-arame:m a apUcaçao da ConstJtUlcio e o lunewnamento da UnlAo

Capitulo I

Funcionamcnto do. 6rgio. ela UD1io

ArUgo 101
OrpnttaçãO e reun1l\o dos eooareuoa e CooçaIoI txU'&Ord1n.tnoI

1. Os representantes dos Pa1seJ~memb"*reünem~.an COU&rraao. o mala tardardIICO lnOI
após a data da entrada em vigor dos Atos do Concresao antel1er.

2, Cada Pais·membro (ar·se·' repreaentar no ConcreMO por um ou riJ1D&p~
invesudos dos poderes necessàrtos prlo KU Cavemo. Se neceaa.ano. ele pode HrrepflM:lUÔO pela
delega.ção de umoutrO Pais~membro.Todavi.l. ÍlCI acertadoque uma delelaçiQ IOpodel'l....nw
um tlnICO Pais·membro. além do seu.

3. ~as deliberaçees. cada Pala·membro tem d1relto • um velo.

4 Em pnnciP10. cada Congresso deaIIM opail onde te real1zara o prôximoConcnllD. IIIItI
des~naçàose revelar mapUcàvel. o Contelha da .Aât1IIiItra~eJt.à aUlonudo. deI&Inar DPIJI
onde o Congresso real1zara a SUl reun1lo••pó. entendimento com este ulumo.

;) Apos entendum:nto com I Secretarta lntemacKlnaJ. o Oovemo .n{tUUo man::a • dali
dduuuva e o local exato do Co~re:uo,Em pnnclplo. um ano ante. delU d.t•• o üD'temo anlttnAo
manda umc:onvlte ao Cavemo decada PalI·membra. Euc convtte pode aerendllreçadodirltalnlntt,
ou atraVC5 de um outro governo ou, entio. por IJ1,termtmo do OlfelOr atrai da IICI'ILlN
InternaCional O Qo\'emo anfltnAo fICa tambem ene&n'e~ldode noUfu::ar toclol os QCMlmoa ao.
Pai5es·membros das deca.soes tomada. pelo Con!,rello.

6. Quando um Congresso tIVer de se reunir sem que h'JI um Cavemo anCltJUa.llIcrIllnI
Intemaclonal. com a anuenclJ. do Conselhode Adml..abtnçl.e apOl enttndmlnloeomOGcwcmo
da Contederaçao Ht:l\'ettca, adota as medidas nec:eSAnll para convocar e orcamaara ConIfeuc.
no paiS sede da t,;ru.ão ~e51e caso... 5etrelaTa JnremlcumaJ uere! li Junç6fs do Ounrno
iiUÚlt:náo

i O local de reuruao de um Co~reSlO extraordlniJ1o e fIXado. apos r.ntendtmlmo cem a
5ecre:ana Jnlemaclon;l1. pelos f'alSes·membrol Que tomaram I UU=JU\'a d!JII COftIrtUO.

Os par.traJas 2' a 5' IplJcam·le. por analo~Ul. Ias C0l14rel101 ext1'.ord1nll'lCl.

ArtIgo 102
Composição. funclOnamcnto c reuniõe. do Con.elho d. AdDUIIbtra9la

1 O Conselho de AdmIDIotnlQlo com11óe-" de um PruldOlll _-am.
que exercem as suas funçoes durante o periodo que eepara dOl&Co~I~,

2. A Prf:sIdtonaoJ cabe. por dUâo. ao pa.i$ anfltJ1iodoC~.Em cuo deuc paiI .....
de..um1~la.ele se: toma membro de dIrc1to c. tkvIdo • -.o. o pupo~ ao qual pene:bI:t
pauara a dttpor de um aamto sup&ementar. ao qual nlo se apllc;mJ; asrts~do~
3'. Em tal~. o CoDsdho de~ ele.era para a pIftJClene1a um _
me:mbr'o5 pertencentes ao CUPO &eogá!ko do qual íu pane a paiS anfltnio.

3. 00__.ta__do Co_da AdaIaIa__deu". pelo C_o
com_numadlomllUlÇaO.-aocaoq\)llaUYll.PoIo__ doA _

?O" ocauo de c.da Canarcuo: nenhum Pais·membro pode Iere~1h.1do.uensrvame:nteportrta
'..Otu!,res5Olõ

4. CllM do_...çndoolpao_n__,..-1---,........-,.caL

S. N IWIÇ6eS d. membro do Conoelho de~ 11&0 ....tultas. N~ do
{UndOnIIDInlO GUIe Coaaelho cotn:m por conta da u~.

•• Oe-IIlo.~tIlIlu..._lIUlbUll;óea:
'.1 ~1_rlOdu..._elat!Jlllono_doA~ _

.............~-• ..---.....,.u_.._._

._.......__eMaI4orqAoulMlllllou....-....... Iata.-Jo__""-'__""_0" '-".'_aoio:
... __••_ ...__._~_. qualquor ação quO c.onoIdoro

__pal'I ruauanlar.rá_ o padrA.o de quaIldade do somço~ 1Dtcmac:loI>aI
.lIIOCltrnlM·lo:

.., laYwocor. _ • ou-""'"" lodu U fotmu de """-Ia ICCttlCa ~. no
.......... _iol_1DlmIaCIOnal:

'.4 anUlar e IProvU o orçamento e .1 comas aDUtiI da Uniio;

... au\OI1Iar. se u cU'Cunatlndu o IXICtt'Im. a IIXtrapo1atio do teto das deapua5. de
c:onlonrudad. com Oarueo lU. puqnúoo _. 3'. 4'. 5':

••• elaborar ORo,ulamenlo Ftnaneeuo da UPU:

a.' elaborar as nonnu que Rltm o Fundo de Reserva;

••• lIar ......... quo 101- • l'1IJldo Elpaclol:

6.9 f1Xal' ai nonnal qUI n,em o Fundo de AU\'1dades Especws:

1.10 bar Ii Ilonaal ..v. ,.,.a o I'1IIldo Vohlattrio:

1.&1 anel~rar o CGntrole da atMdade da SecretaJU lnttmacJonal:

1.&2 .Utonzar. se iar sobcuado•• clColh. de uma c1use de comnbuw;io lIÚenor. conforme as
dwpo&lÇ6e1 PfC\'\&tU no anlto 1215. PUálrafo 6';

1.1:1 elaborar o EltltUto do Ptuoal e defuur ai COndJç6e5 de serviÇo dos (unclOnat1Os eIeU05;
LU _ ....,.cedr ......... _ ... _tadaJa _

.~-IIIMu .._·__-:
'.lI_ou~oo~aoe&rlode5u_GorallD21:

••lIlaroAllw-lllOdoFUIldolloc:lal:L" _ O _ -.01.- pela _Itttomac:loaal_ .._ do

U_•• .oour~.qU&Ddo_oc_"I'=~ 01 __ • _ _ .. proolDCbor .. __

••, ClHHIH. O!II -. ~Ollm 00 -.... __
......_U ~lII cIo_._._OI
......,.11I lIeIIIIUII 1MIlIlIIleuI" do llPIl c:crn 00..-__
...' ••III•.-U........flllllIIlIIr~ alOIIÍlIÇ6o_~c...._. ur iIIlIM _: ....... '-" _ ... ....-
~.1IllOlIM_'rIIo'-", ."
~"'_IIfIlll_Cearr-'~Dl)_Qaaldalloc:rlwla_ifllMlr". :

1.10 1lIIIIII ceellllle.~..................- -,.,.-..............
'._ 1.- _WIlea • .....-

....... - leI.. ._ """.,.....I.~

".-na _ 1lIIII'''•• ....., •....-. _ ..==:-.:.":'::".=.'= ee.IIIle..~...

............... podldodoC_..ClIIIHIH..O "" oIuAllllllnlMrlç6u
-.ao. OI problaoau do~1lilUniI ...tm.loIloIatm .Jurl4ic. Cl\II OIjUIda_
elaUnIio... do_pootIl .......oI..ol COboooCottMlllolloAIWI .
___----. ela -..:la ou aio de lDIClOr 00 _1OilCllHOI .....
l\lÍI'IllIIlIlr Pootalo DO 1o doA C0rlllUlOl:

'.U.~..n COU.lbocloOponç60._r.......... lMlIIlIIMIe.
no_lomtrodolle:.e.a-.con!onDeopn>codlmmto~DnaC__PootaI
U-...J._1_ do úanquamonlo doA obJ<too de corro.pondtllCll:

• ... lottaUlar .. prcpootal quo _ ._ela._fino de a_io. quer doC-'
q_1luAdnUrustraÇÓCl_. cooloomo o artJIO 122:

I'" _. MUtro do ....-..u- adaç... do CouoIIIo do Opasf'"
...... refere.t.s' acIe9Ie. H......adD Raulamentl:Çio OU de uma'nc:wa
pntka. no aguardo de que o COnpuao dect.cla lObte o "'unto:

'.11 _r o rol.lóno .nual_paio c:eu.IIIo" Opa..........t&lo •• OI IM O......
M lJI'OPOlta5 apresentadas por elte wltuno:

lo" ap.....".r [ema. de eStudo .0 Co_lho" 0Il_... "'lalI. d. conlormilla<le com D
lftlIO 104. paraJraío lU?:

'.'7 d"~ o paIs arúltnlo do PróIClmO Canlr....,. do acordo com o p_O no~ 101.
paraanú04":

6.28 detmnmar. em tmtllD úUl ••,.. ....1II&a ••e-..lào de Operaç6e& "'&aII. On\lmlfO
de ConuMOe. neccJAnlI par. levar I bom termo~ trabalhos do Concf'lMO I f_r u lU"
I.tnbutc;óes;

.,29 PalC ,61_.11I11 H _Ia••O,..., ........... e rolla1_ ••-,"do
COllI'IIIC ,...."·IllI~OUICOPlIYtIl:

da UlIlllIlI' li VlC.·"'-nclI' do COIl~IO. bom como ai plftldtrIcla•• \01<0
pro.:d.ocla' da.C_.. loYondo .m COftIid.roçio. .1ft\1lI'O quo ~I. •
dlIUlbulÇio ItOIraílC' .qÍlIl'IIY. doi Palaos·mtmbroe:

do laMr paU dos CODIlMàI.__do eoacr-:
-..o clacldlr ....110 ... aio oubetltulr U .... doa _ d...... c-... do~ por_.
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6.31 anau.u e .pronr o pI'Ojeto de ,laDo eatl'aUDco • Nr apraentado ao CoIlJrn8O e
cIabon.40 pelo eo.e1ho de Operaç6H PQl:t&.la com.. atada da Seeretaria1Dt:emad0Dll:
u:amhsar e aptO'l"U' u J"Pia6ea utllJa do pIaDo adotado pekJ CozIpeMo coa buc Dal

recomeJldaç6a do Couelho de 0peraç6e. ~taP e. tnbalhar coujuntamallU eom o
CoDaeIbo ele Operaç6ea ~taiJDa elahotaç&o 11" at1la1baç.io uual do pIaDo:

7. Para nomear os func1onà.rtos pan o cargo O 2. o Conselho de .Adm1D.Iatn.~aCDII11n.I os
tíl>JI'" de campeltncla prollsslonal dM condlda_~_pelas Adm!nlstrlIções PostaIS
dos Paiscs-membros dos qUa1ssejaID nacJ0Da!5.zelando par.a que 08 cargos de Subc11retorm Genus
sejam. em todaa medkla do poJ1SÍYe1. preenchidosporcandidatDlll procedentes de fegiOea dtferentes
e de ouau regiões que Dão aquelas de onde o Olretor Geral e o Vk:e-D.tretor Geral Sllo ongtnar1OS.
tendo em ViSta a preocupaçào dommante com a eJlcãda da Secretar1a lntemad.ona1 c re5peltando
o reg.ttne tntemo de PromoçOes da Secrr:t.ana. .

8. Na sua 'Prtmett'a re:un1lo. que e eonvocad.a. l)e1o Pre$1dcnte do Congresso, o Conselho de

AdJnln.ist:raçlo elege. entre os seus membros. quatto Vice-Presidentes e adota o seU Regimento
Interno.

9. Por convocalôna do seu Pre51dmtc. o Conselho de Ad.mJ.nJatraçl.o reime-se. em pnncipl0.
uma vez por ano na sede da Un1áo, ,

10. O Presidente. os VJce-PresJdentes. os Presidentes das ConWIeóes c o PreSIdente do Grupo de
Planejamento Estratt:giCO do Coruselho de Adm1n1stnçAo fonnam o Comitê de Gestão. Eate ComJtt
prepara e d..U1ge os trabalhos de cada sessio do Conielho d~.Admtnlstraçioe assume todas as
~as que este ultimo decida atr1bUfr·lhe ou cuja n~1dade surja dur.ante o proceao de
planejamento e.stnlteglCo,

11. O n:presentante de cada um dos membros dO Conselho de Adm1D.lstr.çio que partiC1pllIIl
das seSSÕes deste Drg;ão. com exceção das reumões que se real1zaram durante o Congreuo. íaz)U5
ao reembolso do equtvaleme a uma passagem ac~a ida e volta em classe econ6mJca. ou a um;
passagem de tn:m de pnme1r.a classe. ou 110 preço da V1agem porqualquerouuome1o de Jocomoçár:
desde que este montante não ult::r'õlpa.ue o preço da. passagem acrea fda e voJUI em classe
econ6rruca. t, concedIdo o mesmo cl1,nlto ao repraentante de cada membro clu luas
Comissões. dos seus Grupos de Trabalho ou doa seu OUt:r05 ór'i05 quando estes" reunirem
fora do Cone:resso ou das sessões do COnselho.

12. O Presidente do Conselho de Operaç6e1 POItaU ê o representante do mesmo nas sessões
do Conselho de Admlnlstraçio. desde que estejam cn debate as questões relaUVlils ao órgã: ;'IOr
ele dl.n.gldo

13. A fun de pro\"1dencLar uma I1gação efiCaz entre os tr.lbalhos dos d01sór,los. o CODlielho~de

Opera«;:Oes Postais pode desftnu representantes pua as5Jsur as Teuruóes do Conselho de
AdmInlsttaçio na qualidade de obscn.-adores.

14~ A AdrnJ.nlstracão Postal do pais onàe se reúne o Conselho ele AdmJnlstraçAo e conVidada a
pan.1dpar das reuruões na quabdade de observador. se esse pais nào for membro do Conselho de
Mminlstn.çio. ~.

15. O Conselho d.e Admtn1straçlo pode collV1dar pam as suas reuruocs. sem dJrelto li VOto.
qualquer orga.nJ.smo internacional. qualquer representante ele um...Ioclaçio OU de mna
empresa. ou qualquer p~soaqualificada que ele deseje aS&QClara05 seus trabalhos. Nas mesmas
co.ndlçães. ele tambern pode convidar uma ou V2r1aS Adm1n.1strações Postais dos Paises·memti"ros.
interessadas em questões da Pauta a serem debatidas.

16. o.m.embmadoConaelhod.eAdmJD1ltn.çlop~pamefetinmentede.....dri4a4a.
OI PaJ.le.aembroe qae DIa pmellC:e. ao eem.elb.o de Maln1atraq.l.o podem•• pedJ4o.
colaborar com ... utoda. re:albad0l.. rapeJtaJulo .. t:eDd.lÇ6ea que o CoDac.aIo poua
estabelecer pua UHcuru o nlUllmato e • eIle6da. de... trabaUlo. Pode tamhtm .a-Dl.
-oUe1tado que pre.ldam Grapol de Trabalho ~do oa .... conuetmcataa oa. a .u
ezperltDc:ia o justUlquem. A part1c.lpaçAo de. Paiaea alembroa qae Dto pateDcem. ao
Coudho d • .Adm1nlItrJ.çio H di s.a eJIcartoe .-plemu.tarea para • thIJAo.

Artlgo 103
Docw::oentaÇio sobre as at:Mdades do ConRlho de Adm1ILlatraçio

1. APo.cadasesalo.oConseIhode~búonDaoa Paae.~nxm.bmsdl.Unlloe
.. Uruões Restr1tas .obre .. auaI .Uridada. enrianclo-.lkes. priDc1pa.1mellte. um relatôr10
analiUCO. bem como as .tlU TCSOluÇóes e deCJsóes,

2. O Conselho ele .AdJP.hl.tstraçlo apre:!lC'Dta aoCo~um relatór10 sobre o conjunto das
suas atMdades e encamJnha·o para as Adm1.nfstraç6es Pasta1s. no minfmo dOiS me5('S antes da
abenura. do Co~resso.

Arugo 104
CompMlção. fundonamento e reuniões do Conselho de Openlç6el Polltah

1. O Conselho de Operaç6U Postais ê: composto de quarentamembros. que exercem as suas
funçãcs dwante o penado que separa dois Congres.sos SUCC:5Stvos.

2. Os membros do Conselho de Operaçbes Postai.l são eleitos pelo Congrego em funç.lo de
uma repart1ção geogtãflca upccU1cada. V),nte e quatro ASH!l\05 cstlo·naert'adoa a05 pa1ses
em c1elen...olrimeato e dueMelS a05 paisel duCDYo1'ric1ol. No m1JIJ.rii.o. metade doi; plJ.lu
membroa l: reDonda por ocullo de cada Conlreuo•.

3. O representante de cada um dos membros do Conselho de 0peraç6a Poata1& e deSignado
pela Adm1n1stntçáO Posw do seu pais. Esse representante deve ser um fundonârto qua1lC1eado da
Adnumstração Postal.

4. 'M, despesas de func1onamc:nto do Conselho de Operações Postais c;orrem por conta da
União, 05 seus membros nio ncebem qualquer remuneraç;to. A& despeaas de v1agem e: de estadia
dos representantes das.Admuusuaçócs parUdpaI1te5 do Conselho de Ope:raç6el Pocta1l correm
por conta dessas Administra.ções. TodaV1a. o representante de cada um dos países eo.nstde:md05
desfavoreCIdos com base nasl1Stas elaboradas pela Orgaruzaçào das Nações Unidas. fazJus. salvo
pa.ra as reuniões reabzadas durante o Congresso. ao reembolso do preço de uma pa-aa:em aêru
lda e volta em classe econõmJca. ou de uma passagem de trem de pnmeJra c1asle. ou ao preço da
V1agem por qualquer outro melo de locomoção. desde que este montante nllo ultrapasse o preço da
passa~em aerca tda e volta em classe econÓIIl1Ca.

5. !\'a sua prune1I'3. reunião. que e convocada e aberta. pelo Prestdenu: do Congresso. o Conselho
de Op~ra.ÇÕIClPOItaiS escolhe. dentre os seus membros. um Presidente. um V1c..PrelldeDte. os
PrcSláentts das Cotn1SS6es e o PzuidcDtt do Grupo de Planejuaento Eatratf,lco.

6. O Conselho de Openç6e1 Posta1J adota o seu Reg1mento Interno.

i ~m pnnciplo. o Conselho de Operaç6e1 POItais reúne-se todos os anos na lede da UntAo.
Adata e o loCaI da reuruAo são marcadôs pelo seu Presldente. ap05 emendunentO com o PreaJdenie
do Conselho de Ad.min1Itraçlo e o D1retor Geral da Sec:n:tarta Internacfonal.

8. OPresidente. o V1ce-Pfta1deJlte. e. PresJdemes das CmnJss6es e o Prt:s1dente do Grupo de
PJaneja.DleDto Dtrate,lco do Cooselho ele Operaç6ell ~taJaformam O ComU.ê de Gestlo. Este
Comtt~prepar.a e d1.nge ns Uõlba1hos de cada geSSão do Conselho de ()pe:raç6a PoItaJa e assume
todas as tattía5 que este últtmo decidir cometer·lhe ou ctlj& neauldade surjs. dmante o
proceuo de plaDejamento eatrat~a:lco.

9. SAo as segU1ntcs as atI"JbuJçóes do Conselho de Operaç6es Postais:

9.1 d1rtJlr o estudo dos pmb1e:l:nas opaadoDala. comere1W. Ucn1cos. ecOUOmJeoa e de
coope:açio té::crUca maiS bIlponantes. que apTe3eD.ton interesse Par.J. as A.dmtn1str.J.çóes
PoIta1s de todos os ~mc:mb!'DISda União. mormente qaeltões com repc:rct1AlH:s
lIDan_lmportan_ttuu.lu__.lIespeaudetrlmlto. taubúlca do

tr'aUpoIte al:reo elo ccnreio e poetqcm !lO e.xu:rlor de objetoa de COttf:lrpOncl&1claL.
fornecer 1nformaç6eS e c:mtt1.r pareceres a este respdto e recomendar 1I1ed1.d.u a aerem
tomaclu em reJaçi.O ia mcsmu.:.

9.2 procederl re'rislodc. Re,mamentoa de E:ncuçlo daUnllo nos leis muessubleqiientea
ao eDcurameDto do C0tllrcuo•• meDOS que este decida de outro modo. Em coo de
aeceuldade prcmu.te. o CoueJho de Operaç6es PoIitais pode Igua.lmente modiflca.r os
referldOl RegulameD.to& etIl oatru H:U6e&. Em ambc. OI u.aos. o Conaelho de
OpaaÇ6e:1 POlt.aU ftca .ubord.1nado .. dJreti..... do Conselho de .t\dm.b:I..t.&tnç.to no que
se refere .. pollt1eu e ao. principias fundamentais:

9.3 coordenar u med14aa priltlcu pua o desenT01Y1mento e o .perfelçoamento dotl
.erriÇOI poatIJI lntem.acloaa1l;

9.... desencadear. reuaJvada a apmnçlo do Conselho de AdministraçAo DO Imblto das
compeUneill deste último. qualquer açio ccm.sJderada necesdrla para ragt11U'dAr e
reforçar o padrlo de quallda4e do .emço postallntenaciona.J e moden:l.1.U-lo:

9.S re...er e modUlcar. 110 lntern.lo eutre do1.l Concressos e segundo o proced.lmento
prescrito na ConYt:DÇio~ UIliYernl. dlSa1n.da .. aprovaçio do Conselho de
AdmJ.nlstraçlo. as t&%U de fnmqueamcnto doe objetos de corrc5poodt:ncla:

9.& fonnular propoltas que ledO apresentadas ao Conareuo ou isAdm1.nlstraçbes Pocta.ls
paD. ftns de aproftçio. de conformidade com o artllo 122: e:dge-se ...provaçio do
CoDSC:1ho de Adm1n1ltraçio IIempre que e.... propostas inddam sobre quest6el que
.eJ-m da alçada deste "6lUmo:

9.7 u.a11sar. a pedido da Ad.mln..btraçlo po5ta1 de um PaJ.s·membro. qualquer proposta qne
.... AdmJnlstraç.lo transmita I Secretaria lntemaclonal. de coniormid.ad.e com O
art1Jo 121. prepuat _ respecti...OI comentirlos , mt=!!ima c eUCUTegu a Secreta.ri.a.
Internacional de anw-lu' referida proposta antes de .pre.entt-la Ils Adminf.straç6er;
PoIia1s dOI Paísel-D1embros para. fins de .pron.çAo:

9.8 recomendar. JC necesúrlo e. eventualmente. apó...prov.çAo pelo COMelho de
Adm1Dlstraçlo e consulta ao conjunto das Admln.lstraçOe5 Postais•• adoçA0 de ttmn
n:euJament.çlo ou de uma DO.... pritica ate que o Congresso decida I>obre o assunto;

9.9 elaborare apresentar. sob a fonna de recomendações asAdrntn.1Straçoes Postals. as normas
tecrocas. operaclOmus e aquelas versando sobre OUtras areas de sua competenCla onde Utn3
praxe uruiorme e mdtspensave1. Do mesmo modo. ele procede. em caso de necessldade. as
mod1ftcaçôes aas nonnas que ele Jli ddUlfu;

9.10 embeBI'. com 1il ajuda da Sec~e.t.uia Internacional. assim corno em consulta com. o
Conselho de Administraçio e com a sua .pro....çlo. o projeto de plRno estratl!:glco. ser
submetido .0 Congresso: remu o plano aprovado pelo congresso, annJl1mentt:.
tambtm com a ajuda da Secretaria lnternar:ioll.l.1 e a apronc;:Ao do Conselho de
A4m1J:llstraçlo:

9.11 .pronro relatório a.I1ual elaborado pela Secretaria lntef'DBcionn1l>obre as Bthiclades d.n
Unllo nas suas partes que se referem 45 responsabilidades e funções do Conselho de
Opt:nç6es Post&is;

9~12dedd1r.obreosc!ontatO&.Hremfeltoacom..Ad.m1nbtraç6eIP08taJspa:radese:mpe:::nhar
...uufunç6es::

9.13 proceder ao estudo re.fen:nte aos problemas do enslno e da formação profissional que d.l.gam
respeito aos paiscs novos e em V13S de desenvolVimento:

9.14 tomar as medidas necessártas. com. a CUWidadc de estudar e d.tYulg3r as o:pertêncms e os
progressos alcançados por algunspaiIeI.,. nCl C8mpol di ttenSCa. da opernçát'. tJa economta
e da formação proOssJona.1. que sej'"di ir ""U. PIUI ew~ pOSta1s:

9a15 estudar a &ltllaç:lo atual e as n •..,.... dOI 1IrYl".~ DOS parses novos e em
desenvolv1me:nto e fazer as recl'JIDCDClaQOllaHculdll" Inbrt.""~tos e osmE:1os de
melhorar os scMeO$ postais nesees paíIU.

9 a I6 após entendimento com o Consdho de A.d&f,aiItntAOI lama: 1.5 med.1das apropI'1adns~ na
ãrea da cooperação teaur:a. cemtodOl os Paiaaamembros da Unlio e. paruculazn:llmte.~
os países novos e em vta.s de desenvoiv1mecto;

9.17 estudar todas as out:I'õ15 questôes que lhe {orem submetldas tJor um membro (10 Conselho.de
Openç6c.Poct&ls. pelo Conselho deAd..aliD.iltraçt.o. ou porquaiquerAam.l.n1sUõ1Çl\o de um
Pais-membro.

10. Osmembmsdo Conselho de Operações Postais part1d1JiamclcUvamente de suas atMdades,
As.Adm1DUtraçbes de» Paisea-membroc que não penencem.ao CanHlho de Operaç6es PoIta.iI.

J)(Xlem. a .eu pedido. colabornr n05 estudos de!lagrados...,.Itudo &I condJç6ea que o
CoDH1ho poc1e estatuir para usegurar o rendimeuto e _ 'OdeJa do seu tnbalho. E1u
tambtm podem receberem. loUc:1taçio de presidirem. GntpDI di Trabalho quando 0& .em
eOlLbeclmentos ou a .ua ezperi!nc1.& o justlfiquem..

11. O Conselho de. Operaç6u PoI.U1s elabora. na sua stSÃO que ~tt:Cede o Congresso. o
prqeto de programa de uabalho báSico do práx1mo Conselho. I aer apresentado ao Congresso.
tendo em V1$ta o projeto de plaDo HtraU.lco. bem como OI pedidos dos Paises-membros da
UaJio. do conselho de AdmJD.lstraçio e da SecretaI1a JntemaclomI. Este prognuna bástco inClui
um nímu:ro ltm1tado de estudos sobre assuntos da atualidade co de interesse comum e e passivel
de sert'eV1S&do todos os anos em função das real1dades e das novas pnortdades.

12. A fim de proporcIonaruma l1gaçáo eOcaz enO'l: os T..1"3balhos dos dois orgilos. o Conse!J10 de
A4m1DJ.atraçlo pode dellfD&r representantes para assJst1I as reuntoes do Conselho de
Operaç6u ~t&1s. na cond.fçio de observadores.

13. O Conselho ele Opuaçk5 Posta15 pode convidar a ?art1C1pBr de sua!> reun1ões. ~em direito
a voto:

13.1 qualquer organtsmo tnternac1onal. ou qualquer pessoa quaHhcada. que ele deseje ilS~-Qct3I

aO!i seus trnbalhos:

13.2 AdmfnJstraçOes PostalS dos Paises~membrosque não pertencam ao Conselho de Oper.u::6cn
Pa-tai$.

13.5 qualqueT assoei.cio ou empresa que ele deseje consultar ,"obre questões Telncl..mar.l.nt.
com ., .uas .thidadrs..
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AnJ«o 105
Oocumentaçao soore 2S am,dades cc COfl5clho de Operaç6t5 Postals

1. Ap65 caclascsslo. D Ce:nselliode Opitraç6cs Postal.. lAlo"", uA::1tr.::Ustiac6esPOSta15 dos
Paises-mcmoros e as Lmocs Restntas lobre a. _-.as .UYhiadu•••C':UIlIDb....o-lJIel.
pr1a.cipalmeluc • um reiatono :maül!co bem como u .... relol\IÇ6e1 e dlcll6el.

"I O Conselho de Opcnç6t:1 PQst.a1s elabora. ;'ilI'd u~o Qol nnseiho de Adlala1ltnclo. um
relatóno anual sobre as suas alt\'1d::ades.

3. oCoudho4.O,.n~'"PeI&aiI tbbcn. paraDCo~.umielal6t1o lObrc.,oeontunto
c1e ...u.UYIdacIeseoen<:amlnh"'~'_cIooPalou·",_.""Io""""d'"
meles anl. da abrnura do Con«rc:uo.

AnIl<> lOS
IletUDento Intemo dooC_

Io Pua a orpnlUÇto cIoo lO'" trabalhoo e o andIaIt:nt"'da._.~_.o~
.pIlca o RlClmento Interno cIoo Co:wesaco. I!leIUlIO _me Rqulammto Ge~. .

2. C&daC~ pode modifiCar este Jü«U1aDHmlo. MlUDdo u CDAdIçõu lIudas no propno
Rq.&mento lrut:mo.

AIUIo 107
Uquu ele trabalho ele S.erecuta lDCeraaeloDal

Aa lIapu de trabalho lia loorotula lDCorD&olO'Dal alo o tnuao" e o lJII\é&.

AnlIo IDa
Idiomas uUUz.ados pua a documemaçAo. as dtJlbt'rnçàe~ to a comlu'J:ondent:tI de semçc

1. Para a documentação da cnsao. no UUlb:ad05 os tdmm::ls franCt5.'trlRles. ârabe e espanhol.
S10 J&ualmente utlUzados os Iccumtcs ldt.omas: alemao. ch1nes. ~nu8ues e ruNO. dtsde que a
praduçto mates lC1lomas se rutnnJa à documt!ntaçio básw:a nws tmpon&nte. 510 lambém_ outrooldlllmas. _ q 110 '1'1.11_.. pedI..... _

U'q'aUI Gela 'C...... UltH·eenu t•.

2. OPalI ou Pa1sc:I·memb:tl1 que 5QUettar.nn outro Idlom.... qur MO o Idioma ofldllJ. consUtuem
um il"Ipo UnJllisUCo, Os P&1H.·••mbro. qv,c .dU&llII • U.,.. oficial coasUt1ICa • C~
u.eiilat1eD fruou.

3. Adocumentaçáo e publ1cada pela Sec:rttana Internacional no Idioma onclal enOl ldiomasdos
0IIt:rw BTUPOS 11nRídsucO& consUtUid05. .dmlamenre ou aUõl\'''$ QOfõ e,cntónos ~R'.c1Ofl&Jl;daus
lrupol. de co!Úor'nUdade com as moda1Jdada accnQdas cQm a SecRtana Jntern&çlOnaJ, A
publ1caçio noa diferentes Idiomas se di. de ~ordo com n mf",mn prneeduncrno,

4. A documentaçio pubUcada. c11reuuneme. pela Se=reuma Inle:nIClona! e. lIA _HI* &lo
'Dlll.eL diStr1buida. sunultane&UT1ente. n05 duerenle" IdIomas !'lohemld06.

5. AcorTespondi:m:l& entre arol\dnurul'it:ocot'f, F'nt>UIU. t· ti !'irC"ret:mn Intem:u:lOnal. e entre esta
úluma e terc~1r05. pDd~ ser reC!Il!ld3 l"m qu:uquf'r ldlf:mn :-:lr:' n r,u~u ó1 5ectet:m.1 lntemactonal
dlSponha de um sen"lCO de traducãD

6. AI despesas de traducao p,"'ra um I~.:lm;t aeJa '1' qu.a1 fOf, ;:.duswl" O~ que resultem da
apbcac:ão do paragra(o 5", correm por cumo! t.::.. ~ru"u 1l:.";J:btlll.l lim'1, .IIC'UOll e:ilie Idtoma. Estao
a C8l'JO do crupo Un'&i.fsUco ú&Ddl OIS. CtLpe5M1t rCI:u:lurlaa:t.~ ccm .. traduçao PafJ b 'idIOma
ofM:laJ do&documem05t da cOZTespondl'nc:a r~:ebldD"lw"lt1inn:i1~l:'ol!lí·s. .1r:1bfo e C'sp:mhol.Teclu
as outraS def,J)esas reierenlc5 ao lomecUlIem:. dali. tlnc,'Ulntmm.. CarrlAl por COIle. d. UalAo. O teto
dai despesas a car.go da União par.JI,a prOCUl;õlU do&> tUX'I:lllt'rum. '-u: .u~muo. chUles. ponugues e
roUó efJxadQ por um.ll re.lOJuC.lID da C:m.a:"C'ssli

7. M doopeou • cora0 de um lll'UPD 1lnIIÚlOue:o 110 rtpanldas entre DO _bl\lO d.... CNPD
~to .....__ pata .. d.._ da l:tllao. EatM 400_ podoID""

dMd1du cntrI: OI membraa do CUpo lw1C1iSUco. de acordo com um outra erutna de c11ItnbuiçIo.
contaDtoquea.&ntera&ada.ch~uemaumemendUDmtoaeuerl$pCltcenoUf&qua:Da&eeret.UUI

_.por intermédio do pona· voz do I'UPD. d. oualloc.'U0'

I. A_lnlornaelClnal"""""qualquermuclant....·rar.oll.. ciolll......-...;......wtl
PI6I.JIIIDI.bn)••peja UII1 ptUD que 11io deYe uftt:I~ dotIIo ólnnh •

. . . ,
i. Para.~sd.aSreUNóa.d05onui05od:lCIiJ;MI.I.•I.iiU·'lItihU·.MiMMI~lrano.a.'.Jb.
~enaMO.medt.anteumasatrmade1nC'erpretaÇ&n-t'Ul')UÚhfmt\I'JI~~
CUja __ ódeluda.C1U.nodoo~""IP.,........'_Ul.........~eraonl41 _
Sfcretana lnternzclonaJ e aos P:useI-memDro~IntC'rt'm..m·tt. .

la. Serio. lambem. autoruadO!>lJIl1rU1> l.homu I~J:'I .u. 114'1I1I"I.illll" .' l"1I1I1U. u\ltk·1da,r. no
par.igrafo 9'.

11. As delcaaç6e5 que usam outrOl'I. Idiomas flr0'\14enc.·loi'Ol .1 IrJ,Qut,'ô'u ""'J"hanla num dai
idiomas me:nc::sonadO$ no pa.rilRr.li"o 9". Quer pelo r;1....I~ Ulfl!caaU Ihl n'1C'nWl uantlr-"U.l_IIUanáo
ne1c poI&aID ser leias- as altcrnçoes ce otUem lCcnu:a IIt:Ctlw.at~ - ~I.I'" pur Imerpr,tu
ponIcUluD.

/'

12. As cl.J)t;su com os servt.ç05 de interpn:t~osau dl',ldldl1S ent,:,e l)fõ 1',;ua.,·mtmbrGI que
/

uum Omamo Sdroma. na proporÇ'jo da SUl conu1busc*" para as despeus da UtuaÓ. Todana. as.
~ com. a tnsta1açào c I manulJ,DÇiO do .qUlp~ntOteemeo SIlo c:ustuau pela União,

13. AaAdmlnllaaçOuPoataf.&.~enaa,::·61i.:&Ú~~19u:m::oilO &diorDa a ser uU1izado pua a
corrapondtnda de~·nasMJH nJaçac~:H·f jj.;ÚI,.·óIio: :O:~ havend~ tal cnt~nto. 'c o_oidioma .... ..-do. '.' ...

capituloU

leentuta JAtel'1l&olOll81

N\lIO iOl . . ..
~ elo D1n:tor Oera! c: do Vicc·Dtn:tot Geral da Scc{etar'1a JntemOlCl.omf

1.· : ODutlorOeTaJe o VICe-Pintor Geral da 5ecretina Jnu~rnacj~~~~tj"~JlOSX1P.ç~,nü9~·'·..
para Opa1odo comprnnl:bdo entre qoJS C~reSSCI5 slJCess~.·senaéJ a dunaçaoÍtun:Unlrdos seus:
mandatos de cmc:a anca. O mandato e reQO'l.llWI apenas uma "U. Saivo declAo em -conuano do
Concnuo•• âata áu lUas POSA!. e fucada em I! de JanelfO do ano postenoT ao Cancrcuo

2 :\0 min1mo $etC meSes antes oa abenura Ou 1.:.Jl'U!re!iSo. t. ulfcro:, Gerai da $ecrcrana
IntemaaonaJ en.."Ul uma noUhcacao ao!>GO'\'ernOSoo50 i·31sc~·memDrO$. convlÓandQ·OS a apresenUll'
as suas eventUal!> candidaturas ao!> carl:o~ de Ul:c:IO:' \.:=:7:11 t" \'u't":}IJ't>lor Gerol e mdlcanâo 3D
mesmo tempo se o Ol1etor Geral ou o \'k:e·1Jll'etor herUJ em lunçut'l> tem Ulteresse na eventuaJ
rerlO\1lcao do seu mandato lNClaI. A.r, c:mdJdaturas aco:npnnnad3~Ol:" 11m C'urncuiumVitae. oe....an
cheia: • Secretana internaCIonal nc nuru.':'no QOIS :n:=sc~ :ml':~ dü <tllf':lum do ConJl,res.so Os
Candkl&t05 devem serc:dadio5 dos PaJ.5l:s·mcrnbro5 que 05 apre:!'>enUlIll. A SecrctõU1a InternaCIOnal
elabor:a a documentacao necessanôl para o Conc,resSG 1\ elelcao do LJ:rC't"Jf Geral e: a do Vtce·Ottetor
Genl rullZ&1l1-se por eserntLo~Osec':'c:c. senao a n:"'..--:::~;:l ~i(~lc:m r~:I:lZo"l;j3 Daro o (.'3I'110 de Olrttor
Ge~

3. ND cuo de vaelnCIa do eatl.0 de Diretor Geral. o Vlce·D1rI:tor Geral assume as funções de
DIntor Geral ate 10í~ do mandato Pm'15to para o pl"1D1elTD: ele e eleJ!tvel para esta fu~o e
admIUdo "cx omdo" epmo candJdato. conW1to que o seu mandato InldaI de VIce-D1retorOeral Dio
teaha tJdo~do Ja uma vez pelo ConJ!I"tUO l'lnteMOr C' que ele man1feste ttlteraR: em ser
CCIGIk:IIndo candidato ao CUlo de Diretor Geral.

4 Em cuo de vacânda stmultlnea d05 CDl"MOS de Dlretor Geral e de VI.ce·Dttetor Geral. o
éaa.tho .. Ma1Dlatraçlo e)ege. com base nas c.anl11daturas recebidas em decorn:.nt:la da
CCIIII'OCaÇiD de um plOto. um vJcc·~rarGeral panI o penado oi vencer no pnmmoCo~.
Pata • apresentaÇio dCl5 c:andtdatos, ap1Jca·se: o paru.rafo 2 9

• 'POr anaJo6a.

5. Noc:uodeva~dadocarxo deV1Ce-Dlretor Geral. o Conse!hode Ad.mb:Llstraçlo encam:ga.
medlaDte proposta do DiT!1or oenl. um dos Subdíretores Gera1S da Secretana lnte:rnac:1OD.al de
auum1T. ate ao prcrmno Con2J"Csso. u l'uncDes de Vice· Diretor tiera1.

ArU«o 110
FWX;oes do Diretor Gerai

1. O Diretor Geral of/ZanIZa. adrn1n15tra C' dtn.l!e H :::'t'Cretnna IntemaCloruU. da qual e o
rcpracntanle le~. cabe·lhe cl.ass1l1cnr os carROS 005 nn·el..... (j 1 <i 1J 1 l." nomear e promover Ob
functoDáJ1O& aoa rdr:nd05 carlJ,"'. Para as nomeaçoes aos ca.r}.!os P I a D 1. ele deR ~enr em
~ as qua.U.ftcaç6cs proflasion.als doscand1d3tos rr'C'omendadol; nelilSAdm1n15trilÇoes
Pc.stalS do& hises-membTD!S de que possuem a naCIOnalidade ou em que exercem a _na attridade

pnftuiona1. tendo na d~"1dól comA. alan dJ.sSo. uma eoUIt.aU\"".l O1\"1Sõto ,tleo,llr-d!lca conUDenta} e
de linguas. bem como QUalSquer OUU';lS consloeracue!> perunent!":... e..'n obedll:nCla. outrOss.tII1. ao
re.(lmento interno de promoçol$ do Secretano. No entanto. DO caso de carlos qDe C%1Jam
cpianncaC:6el especWs. o Diretor Gera.! pode lançar mio do recrutamento ~erno.O Ottetor
Geral. q...do da nomcar;io de um DO'l'O funcionário. tambem ie'o"3 em coruudernçáo que. em
pnnctplO. as pessoas que ocupam 05 cal'J!os D 2. O 1 e P 5. d~-errJ ~rC1dada05 de dtversotõ Palses·
DKt;lbros da t..:n1ao. Por ocullo da promoção de um funclontrio da 5ecretuia Internacioual
..culO& D 1 e P 5. o D1rctor Geral Dia t: obrilado a pautar-se pelo mesmo principio. A16m
dJuo. as ex::tetDclas de uma dtstrlbulçlo lCeo~d.Ocaequltatin do sobrepujadas pelo erlt~rio

do JDtrfto AO processo de recruum.mto. L;ma vez. por ano. o Duetor Gerai tnrorma o Conselho
de Admtntstncio. no re:atono sobre as aUV1dad~da L'~iO.~ore a!, nome.aCut'h e promoç6es aos
cargosP4aD:

2 O OU'elor Gera.: tem as sel!.ulntes atnbulçues

2.1 desem:lenr.ar as funcoes de depo!'oltano do~Alo... aa l;mall(" a~ ~"ltcrmedl.anonoproce:d1me.nto

de aoes.ao e de adrrussao a t..:nlàô assim como da !'o;llC;:l de.....t;l;

...... notÚICartoaas as Admuustracaes do~ Kf"1!ulameWof" a~ ::"xt"(;'uo:au uproWldo!::o ou rev15tos pelo
Conselho de OpeRl;óes Postais:

2.3 prt:lnrn: o nrOlC'tO Ce Orcamemn Anua. f;d i.~nlo!o :1(, w\·e: :-: ~l~spesu!:t mms oau:o po5slVel
('Dmp:un'''; C'.::::: a~ :~~('e~!'>ld..JQe~tJ;J : ·:•.1,1'., :. ~,;::~:;.":!.. ~.::; .'.;:::.1; uI":, -.lI> (":'":W) do Con..eJho
de AdmintstracAo: .....cm,:.:mc;:lr o (JrC:l::W:1:l, óH!'" i',ll.... l- ::~~::;:;~I'... C.l l :U.IIJ aposa apro...acao
do CO:1.....e..~o de .Admlnlstracio e pó-lo em t:zecuc;.t.o:

2.4 eZl!cutu as athidade~especlflcas solicitadas pelos orJ!Aos da Unilo e as que 05 At05lhe
auibuert1:

2.5 t01llar Lnldatl9'u com rista$ a atlnll'l:lr os obletl9'os fixados. pelos 6r«Aos da UnlAo. no
contena da poUtlca (facada e dos tundos. dIspomYC'ls:

2.6 apUScDtar ~Ul:cSt6f:S e proposta~ ao Conselho de AdmlDlstraCAo ou ao Con_elho de
Operaç6es POIIUS:

2~7 pn::pan.r. para o CODMlhO de Opuaç6es Jlo-taia e com buc nu dlretrlzcs traç.ad.u por
.tI: elt1mo. o projeto de ptasso e.tratl!~lco • aer aprescntado ao Congreuo e o projeto
... """0 aau.l:

2.. ....prv a npreacaUçAo di. Ullilo:

U la"'It' de tntermcdlir10 nu n:laç6es entre:

a UPU e as UnJ6es Re!ítl11u.

a L"PU e :a ~aru:.aÇ3D das NlIçoes UnJ,das;

a UPtJ e as or_aruz.acocs Intern:JcJon."U.... ("uJas aUvidndC\ apresentem interesse para;t
União;

al1PtJ e .. O,,-UJSmM l.D.tcrnaciODats...soctaç6ea ou empresu que w 6tiloa da
UP'U deseJem coasu!tar ou ..aoc:tar aos seus trabalhOli:

2.10 aMUUUT .. função de &cretnr1o Gerol dos on::taos da Untao ~ ular. ::~ co1'1CUçào - tendo
em YlSta as d1sooSJcoe!> esncctrus do nr:seme ttellln1emo - nnncm:u.'"Il~nte;

pela preparac;ao e oJ"2aruzaçao UU!> [;õUl3tlJO!> nu!'> un:.w~ c.) ~ :::..It),

pela daboraÇào. produção e distribuição de documento5. reJator1os e atas;

pelo funCionamento do secrelanaao durnnte :I!'o TC'UlUoes no!:> o:<:.1os da Unlto;

2.11 ua&stu' ás ,us6es dos orgias da UnJ.;\o e tornar pane nas deUberar;oes. sem d1relto a voto.
CG%Ia pouIbWdade de se fazer representar,

NUlO 111,'u~. do,viee.01retor Geral

:~; '?'~tct~~or Geral as5tste Q DirCtor Genal. $endo respons<ivel perante este.

"2... ':Em'~uode :aUKnetl o~ de unpedJmento do D1rI:tor Geral. o Vtct·D1rC'tor Geral exerce os
.~ru~U.lt. OJg.eSMo ccom: em caso de VlI~l.ado ca~~de Diretor líieraJ. conforme: d1Spôe
.r~·I.qQ. p.....talo·a·.

Anllo 112
Seerttartldo dos Órgi05 da t..:ntio
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oSecret.anadodos órgãosda L:n1ào ti: asse~uJõido pela Secre:tana InternacIOnal. soba responsabJ1ldade
do D1fetor Geral. E.le C:nV13 todos os documentos publicados por ocaslao de cada sessão. as
Adm1nJstrou;6es Postais dos membros ao orgia. as .Adm1n1straçoes PostalS dos paiSes que, sem
serem membros do orgia. colabomm nos estud.os real1zados.. as ClUbes ReSuttM. ASSlm como as
outras Adrn1nlStraC6es Posta15 dos Paises·membro5 que os sollcltem.

2. M propoltu refert:ntn • COMutUlçAo OU ao Regulamento Geral devem chegar ti 5ttreW1.a
IntemaclOnal pelomenol lelSmesel &nteada abenura do Congresso: aquelasquechegarem depolS
deua data. tnU anta da abenura do Conirello. só podem ser levadas em COnslderaçâo se o
Congresso uatm Odecid1r l)OI' nwona doa do1l terços doa paise$ representados no Congresso e:
se as cond1çOà previStas no pmarato l' forem eumpndas.

Art1go 113
Usta dos Paises·membros

Artlgo 1111
. Relatório Anual sobre as Atlv1dades da UnLão

A SecreW1a lnternaclOnal elabon um relatório anual 101m as ._da UIIIID. que ~

tra11..mlttido. após aprovação pelo Conselho de A4Ja1D1ItraçAo. às AdJ:n1.nUtraç6I' PeIta1I. &I
Unlões Rc:m1tas e ã OrgaJl1ZaÇãO das Nações UnJdu.

Capitulo m
Procccl1meato de .pre.eataçlo e de 1IDil1•• dU prepo.tu

CapltulolV

P\uIlçu

3. Cada proposta IÓ deve \'SUJ". em pnnc:lplo. um oCJeUvo e conter apenJ.s as mod.tf'Lcações
JUIW1CI.dll per C'N objetrvo.

4. AI PIQPOllU tll rttla;" _. 110 cabeçalho•• IDtDÇ40 ""\Oposta de RedaçIo" pelas
Ad1IllIIIalI'I\ qlHl U.~ I .... pul>llcadaa pel.l 5<aeW1a lntemadOlla1 com um,,_o lIlI\lltlO ela 1_ I\. ,.. \lI'lpeOtU quo nAo ttouxaem o. mu que. 00

~dlIlcnWllII\I-..-LIllIl.lIm.ndaçio.alopuDUcadascomumaallOlaÇio
.pIaIIrlICIa:.lIanlIIIIlIIlIlIlIGIOllIlllabontllllallltad.....propos""destU1ada.oCongreoso.

. i
s. .OpllllIlllalIrIl.P"-' _ JlUiIrIloa I' • 4' nAo lO apLIca tu propostas refercnles ao

1laIlmIDIO lIlImIo tl..Cq"_. """' ..-.. O PIlJllOllll5 Ji 'rreoentadu'
ArtlIO 111
_ tl••Pl'IHIlllçi' du Pl'OJlOOlU Clltre dOlliCo_
I. ,... qu.IIj.I....cIt Cl COIlIldIlat;Io. cada _la relauva i Conven;ão ou .""Acordos
e .pr'llcntldaporumaAdaUnlluaçAo PCItI.1 entre doia Congreuos. dM serapo1ada. pelo menos.
porouUUduu~.&uu\ll'llPOllUflcom..."e!e1toquandb.Socretartalnternaclonal
lIiO ...."'. na lIIIIm...ulA•• 11III~ moç6ea de .polo. I
:. &uu propoaw 160 COlIlIllllC.du ia OUtnl AdmInJatraçôes lOStalS por lntermêdJo d.
IICI'WlIlIlumaclOnaJ. I

3. AI Pl\llIOIW r.I.UVU ... RIIulamentoo do &xecuçio não precisam de apolo mas IÓ são
l.....clu Imaonatd.traçt.a pala CanM1ha 41 Operaç6U POIt&1Iaeeste CaDCordarC.om oseucarater
dI _Idad. p,,=.nll. I
ArllIo 111 \Anilllao du PI'Oll••tl' .ntrl d'Ia C.n,...1OI

I. QU.IqUIf Ill"P'''" ralauva. COllYII\m••oaAeOrdoo e ......Prol_FL ,ta SUjeita
"' "~UlNIprocttlUllu\\O: • corn:ttlltlo ••Mmlnlalra~_ do. P,Iloes'meL ·,m1'=
d. dota _ pu. exIIl\lIlIl' • proJlOItlllOlllIcada por esrculard. 5'9'tI"" Int, :lA] e. se
lor. ClIO.llIIlIllllllllr ....lInda -.... u IUUClb_. N.~"o ace1ta ""'enoas, As
rupolCII "'0 nunu1u pela 5ecreW'ta Jm:emadOnal c ccmurucadu ta Admsnlst ações PostaJs

convtdando.u••omecnolwpo••PronundU'cm•••favaToucontra .....l-.."".AS,Adm1n1StrnÇões
PoawlqutnialftYlarcmoseuvotodentrodOpra1DdedOWm.I&'Uo~asabstendottiStas.
o.CStldOlPfUOIHoc:ontldoaaput1rdadataconstantcnuetreU1areada:secret3I1alnternaC1onal.

2. M proJ:jOUI de medlricaçio dos Regulamentos de ExCCUÇio são Jatadas pelo Conselho de
OpaflCOO• 'oollil. I
a. se.propostl dJllerrespellO. umAcordo ou ao.eu ProtocoloFmal.apenas oAdm.tn1strações
POOtlla do. PllHa·mombros que adertrelt\ I "'" MOrdo podem~PU du fonnalJdades
lIlCllC.du no plrilrllo I'. I
ArllI' 123 l'NOUCw:ac;lo dI' decus.oes adotadas entre dots Consreuos

1, M modlraç6es1rlClulduna Convençio. nosAcordoa e nDI Protoc: (aaF1na1S ctutuAto.Ão
raUflcaclal por uma noUflcaçio do Diretor Geral da Secretana intemlf10nal ;;.05 Govemos dei
P_.·mlmbroa. I
2. ,..~lnCIuJdunoa Reiulllllmloo dt !»euçi. I _..".ProtocoIoo _ pelo
e-IIIe ..~ _cala. NO DOlJllcadu ia~ !POItI!S pe1a Se=tarta
-.aI.Precodt-aedOl&Ua1modocomUbrterpret&ç(loa_'1u1lO~01HLS.ll.2da
~U llU dlepooJcCea correlJlO'lden<ea cenlldu _ Mardoa. I

I

=..u:.. Vlllor dos ll<&u1amentoo de E:w:uo;io e das cuttU~ adetldas "'""" dois

c...- I
1, OIIRcplamentosde E:x:ecuçioentram em v!gornamama dabl et~ a mesma 1'f&tDda dos

--pelo~. I
2. -'-0Opari,Çalo 1'.ud_demodJ8C1Ç6oclo.Aioadl UnlJoqueronm.d.lldu
IIIlI'IllDII CoatraIIOII<l"o .plleaVlla trto me_. pelo mtllOl. Opa•••u. not1llcaçi"

I
I
1

I
... I

=~""';"'nl' tlU d.p... ll' UnlJO i
I _ ..oa pu1CrIlOI2' d', •• d..p.... anull.rerercnt.. is ~tlV1dad"dOS6rgãosda

~7:~;;a:~;;;~;~:~;~01n~cada.puaOlTSde1996 e~gwnt..·

31142 lIIlO franco. 'u.." pIUll o ano de ll198: I
:sa 4151100 francos SUiÇM para oano de 19'99:
35 140 700 francos SU1ÇOS para o ano de 2000.

O l1mIte de bue para o ano de aooo' a~llca ••e 1iUalm~te aOI anoI Fltenorea ein caso deadlamen'o do Congresso p.......,. para 199!L • .,
. i·

I
2. ,. despesas nlau\l3s â ro:lU114o do pró:ximo Con.resso Idesloc.mento do sec:retanado.
dupe.IU de traJ1$pone. despesas de tnstalação técntca da uaduç*o sUnultilnea. despesas de
rtprocluçto dos docutn.entos durante o Congreuo. etc,1 não devem ulU"a?ISSU o Unute de 3 599
300 lrancos SUlCoS. I

I

I

nenhuma plO'pllll& clt rIlIItII"'lIIIiIIlllIl'IIl\I Optrlodo tlo "Ia mno. que _tettlo.
data fixada para CIII*M:
u pn>pOIlU Ilt ~. -........ oll..".m • Stct'<taJlll IntamaclOnal no
lnUfftlocompNIfIlIlCI_IIlIIll\IIft_ antll ela e1atlllXad. p...._çAo tlo
~•.,...........1IllIIlInal)llatlupor, nallllnlmo. tlu••A/lIrIInlItl'IÇ:

u propIIlII IM lllHl/lIIfH ~. _58~ cIlq\lllll .......lana IlIlIm.telOllIl no
lnUMIOCIIIlIIIIl'-' IIlIII ~IIIII....._antU da tl.ta fIXada paraal'lllluçto tlo
CllftIl'IIIIl. ""'" .......l1li li .,...... por. na mInlmo. otto~OII. AI
.__ ~11llq_~1I11h.......111.:

u moçOllit llIIl. Uw1n ÁI' InllltlllllltcnllllllnllmaClOnal tle= do mllmO " ....
tlu pfOlllllll' ~UI ti ,.,.,...

.1

dl

cl

Dl

Artlgo 120
Procedttnento de apn=:sentacâo das propostas ao CancrMIO

1. Reualv;tdas as e:xceçoes prev1atU nol parqntOl:J" 5', a Hlulntl procetUmento reRe a
apresentaçao das propostas de qualquer nltul'Ul I' '..-rI lubmettda.' lO Concnuo pelo
Adm1n1str.lçóes Posws dos Pa1Ie.·"",tIlbroa:
ai "o ,,,,tas as propoot&a que ch_.IearIWlI JnIImIelollll. na 1IlInImo. _ m....

antes da data fixada para a rca11la;io da Car1p'MIe:

3. l':lep"""'de.tambtm.aspesqU1sa5llnVestlgaÇÕ<Squo1ho"osol1c1ta_pelu~

Poata1s a fim de conhecer • oplrUio das outras Adm1nist:nlç6eS sobre determtnada que.tlo. O
ruu1tado de uma pesqu1U. mo tem o c:anter de Valo e nio tmplJ.ca em compromlUo formal.

4. E1a1ntc:rvém. na cond1ç&o de Clman de Compensação. na l1qutclação dascontu de qualquer
n&tun:z&. relativas ao SUViÇo po.stallntemad.onal. enttt as Ads::D1XUsttaç6es PostaiS que IOUdt=
essa 1I11e.rve%lÇ4o.

~U5
.Rev1sta da Uni40

A Secretarta 1ntemaetonaJ red.lge. com li ajuda dos doclJmentospoatos à su.~, uma
S'eVHLa :nos JdJomu aJe:tnio. 1Dglts. linlbe. chtn!s. espanho1. !r'aDcà c NUO.

Artigo 117
Alos das Uniões Re~nntas e Acordos cspeews

1. DoIS exemplares dos Atos das Uniões Restritas e dos Acordos especta1s concluidos em
apl1cacão do artigo 8' da ConStitulçàO. devem ser entregues â SecreUll1a Intemacwnal pelos
Secretanados dessas t:ruóes ou. na sua falta. por uma das pllJ'tes contnltantes.

Z. A Secretana lmernaclonal atua no senudo de que os Atos das. Uniões Restrttas e OS Aal-rdG.
especlil1S não prevelam condlcões menos íayoravels para o pubbco do que aquelas pfC\1ltas nOl
Alas da t.:ruao. e comuruca as Adm1r1lStrncões Postal5 li c:x1SténCLa das Uni6cs e dos alud.ldol
Acordos, Ela noU11ca o Conselho de A.d.mLn.1ltraç.io de todas as trregu1ar1dades constatadal por
força do disposto no presente arugo. .

Artigo 116
Formulános fomec.tdos pela Secretaria lntemadOnal

A5ecretana lntemaclo:uU enca.rrep·se de mandarcollftlccloauu canelnlS de ldenUdade poatal
e os cupÓC$·resposta lntemac1Ona1S e de supnr com ea. a preço de custo. as Adm1nlsU'açOe.
?OSla1S. confonne os pedidos destas.

A Secretana lnternaclOnal elabora e mantem atuaJl7..3.da a lISta dos PaJ,Ses·membros da Unlão. nela
lnchcando a respccuva classe de contI1bUlçào. o grupo geogr.i.flco t .115 respccuva sitUação em
relaçlo aos Alos da UnJ,;10

ArtlIO 114
~.~. Pedidos de uncrpruaçio e de alteração dos AlO5.
Paqumu/1rrvest.l.gaçõel. Intervenção na Uqu1daçio das conus

1. A SecretarU InternacUJnal permanece Integralmente â dispos.tçiO do Corwelho Ú
""-1A1Itraçio. do Conselho de Openç6u PoiIta1I e das Mm1n1straçóes Postals pua 111_
fornecer qUlJSquer Uúormaç6eS ute15 sobre as quest6eS de serv1ÇO.

2. Ela eotá eneure,ada. pnndpalmente. de reunir. a>onIenar. publicar e dlIt11bUIr u
1Dformaçoe. de qualquer natureza que 1ntereucm ao sen1ÇO postal1ntemaclOna1: de emU.lr••
pedidodu panes emqu_. umpan<er seb... u quut6es 1q1osaS; de .tender"aolldtaç6ea
de lnterPmaçlo e aJteracio dOlllAlos da Untlo e. em genl. de proce!leraos estudolJ e aa. trabalhoa
de redaçto ou de documcntaçio que os referidos Atos lhe atr1buem ou dos Q1J&1I, ela lena
encarregada no tnteresse da Un1Io.

ArtlIo 115
Cooperac;io téc:n1ca

A Secretana. lntemaclon:ti encarrega-se. no contexto da cooperação têcnlca tntemadOnaJ. de
desenvolver a nSS\Slencla tecruca posta! sob todas as suas formas.
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2b1s. o Conselho ExeCl1ÜYD estt autorizado. ultzapusar os llmJtes fiudos JlO pariJ.tafo 1·
para leTal' em conslderaçlo a ftediçlo da Nomenclatura1nternaclonal das &ianclu poAta1s
O YaJor totaJ. da utrapolaçio autorizada :neste particular mo cleye exceder 900 000 ftaDcOl
suJços.

3. O Conselho de AdmiDJstraçio está autonzado a ultrapassar 05 llm1tts ítxados nos
parãgnúos l' e 2'. para conslderar os reajustes salartaiS. as cot1U1bU1Ç6eS por conta de pensóes
ou cratlf'iCaç6es. incluindo as graUf}caçôes de funçio. adotadas pelas Nações Unidas para sen:m
apUcadas ao seu pessoal em {unções f:IIl Genebra.

4. OCOUeD:1ode.AdmJalltra9lOestáWDbémautonzacloari:ajustar.anua1mente.omcmtante
du ouQ'U c1cI:pesu. que nI.o as do peg:l&1. CD. funçAo do indx:e Suíço de Pn:ços ao ComumIdor.

5. _ demlC&Çlo do pariÇafo 1'. o CODSelho d. AdmInIstra9&o ou. em caso d.~
Ufltnd&. Q Dtretor oeral. pode auwrtzaI' uma extrapo1açto dOli 1tmltes fixados para lidar cem Da

comenDa lalportantes e inlprevsstoa DO cdirldo da Secrctana lnternadoDal• .em que o lDODtaDle
dao:ura~_ elO:<lCler 125 000 l'raDcoo auIçoo _ ano.

6. 50 ..-.pre'IIStU noo porqrar.. I' • 2' se revelarem msui""""'" palll garmtlrobom
fundOnamento do UllUo...... /lmIl••06 pode_ oerulttap.....doccom.~ da malOrla
dOI; PaDs..~ da Un1io. Qualquer l:onsulta deve mclutr uma apot:içio completa doaíato&
queJuotlOquan tal pedldo.

7. Os paiRs que adercn • Un1io ou que nela aio admitidos na qualidade dem~. ou os
que dela IC retttarem. devem pagar a WI couzaçio rc!erente ao ano 1ntC1I'O em que se toma efet1r.l.
a lUa admtMio ou a sua saida •

8, Os Pa18e.-membrcspagam antecipadamente. sua contttbwçâo para as despesasanuall cD.
Ullllo.canbucnoon;amcntoodotadcpeJo conoelhodeAdmlD1stlaçAo. Euaspancscontt1butlvu
dnCD1 ser pagas. no maiS tardar. att ao pr1me1ro dia do exercido flnance1ro a que: se niere o
orçamento, F1ndo esse prazo. as aomas cilMclu alo acresdd.u de Juros em. prD'I'e1tO da UnIlo. â
ra:.io de 3% ao ano durante 05 RIS pt1D:leU'OI mexs e de 6% ao ano a pUt1r do set1mo mts.

SI Em ouclIDSUne1u ezcepclallaia. o ceueuao de Adm1nlltraolo pode 1lberar ... Pala"
malbro 40 ,..UIleato • total au puc1l.l. I!oaJUf'OI; deYidos.e nae tl'rer pqo. em capitaL da
tota114a4l dia _UI dfYi4u em atrUD.

10 11. PalI-lIIlmbro pode 1&M1Iaellte Nr Uberado. DO Imblto ele 1IJIl plaDode aDlOI'tiaç&o
clu .... ocmtallUD atrUo aprend.o peJo CollU1llo de .A.dJa.1Jlatraçlo. do JlI:pmato. mta1
ot fU'OiaJ,. 401 jIuo. ftncldoa GU YiaCaadOl: eua l1betaçAo ftca. ao eataJlto. allbonUaada'
ezacq&o completa e pontaal do p1a.Do de amortlaçlo em ma pruo ac::ordadb de cUleo uoa,
ao mi.dm.o.

U. Para aupnr os problemas de ca1Xa da UntAo. é consUtuldo um Fundo de Rese:rra. cu.
montante efixado pelo Conselho ele Adm1niIt:raç&o. Esse Fundo ê abasteddo. em prtme1ro lugar.
ptJoa cccedentes orç&mentár105. Ele Lambem PClde IeMr para equ11Jbr.tr o orçamento ou para.
redLWr o montante da. contribuições dos ~membros.

1:. No que lUpalt. Ia problem.as P....enu de cab:a. o Govemo da Confederaçio 5uil;a
concede. a curto prazo. Of, adiantamento- neceasários. conforme as candlÇÓC$ que devem ser
fCQdas de comum acordo. Este Governo flSCallza. sem Onu!!. .J. e!iCr1tuTaçAo contãbU das contas

lmancetrns, assun com., .1 (On:ab1l1d;ldl' t1 ::'~l:rt'tana Inle:n.aclOnal. dentro dos l1m1tes de verbas
fIXados pelo Conl:!res~l.!

"""o 126
Classes de COflO1b';;lÇao

1. Os J"aises·membros conttibuem par.. a cobertura das despesas da Unllo. segundo a c:1aUe
de cont:r11:UlÇâo â qual peftenccn, Essas classes Áo as segwntes:

cluec de ~Ounidades;
c:Iaooc de 40 UIUdades:
cIauc de 35 WUd.d",:
claue de 25 unidades
claae de ,D untuades:
c1aue de 1S untdades:
claMe de 10 Wlldad..:
claMe de 5 UDldadcs:
claae de 3 unidades:
..... de 1 unlcbde:
c1use de 0.5 unidade. resen..ada aos P31se~ Mr:nos Adiantados elencadoa pela ()rpDiDção das
Naçóes Unidas e a O1lUOS paiSes designados pt.lo COrule1ho de Adm1aU1rqUi.

~. Alêm das classes: de contribuição enummldu no 'Paracrafo 19 • qualquer PIJI.membm pode
dedd1r pagar um numero de un1dades de conUibU1çAo lupenor 1l 50 unidades.

3. Os hises·rnembros do tncluidos numa das classes de contt1buJcAo acJrna menciOnadas
quando de sua acf:m1ssão ou adesdo ã Un1~o. de acordo com o proced1mento incHeado no art1&0 21.
pvagr.úo 4'. da ConstltUk;io,

oi. OsPaises-membros podem mudar. postcnnnnente. de classe de contJ1bulÇJ;o. deldequc W
mudança seja notlftcada a Scaetar1a lntcrnaClonal ames da abenutõil do Congreteo. Sita
noU!1cação. que e levada M conheclmento do Co~resso. gera efeitos a paror da data de entndl
em V1gor das d1SposiI;Ol:'S fmanc~tr.ls adotadns pe:lo Conl2n~ ·0

5. Os Paises·membros roo podem e..~lra sua desclasslhcacao de Jml1s de uma classe de cada.
vez.. Os Pw..ses-memoros que nao e.-rnrCS-')arem o seu deselo de m'.Idar de classe de contrtbUiÇAo
antes da abenur,a do Congresso 530 manudos na classe :í qual penenclam ate então,

6. No entanto, em c!TcunstanCL '. -epcl0naJ,s.tatscomoas C3lastrofesnaturaisque neeessJtcm
dos prDgr.una!ide auxilio 1nternaCk. D ConselhodeAdm.inlstraç.t.o podeautortz.arorebaDcamcnto
da classe de cantnbulcão. a pedido ne um Pais-membro. se este «:omprovar que não pode manter
a sua contnbutr;:.ío de acordo com a classe 1nk:ia.hnente escolhida,

Por derroc:acao dos D:lr.H!rafo~ 4- .. 5", as reclassUtcacoes Dara ctma náo e não SUjeitas li
qualquer reSU1C~(,

Ant'!o 121
Pasamemo dos Jornec:memo.t; Isuprtmenlos da Secrelarl.11mernacJOnaJ

0s fomr'clrtlr'ntO~,o;\Ipnrn,.ntor;Ollt· n Se("'retart.'l InternacIonal faz. em caràter oneroso. as
Adaurustracoes t-a"italS. a~\'l:m '-,I:'r f)3eOS com n pOssl....!'1 bteV10aae e, no maIS tardu. ate seiSmeses
<l parur do onmelro ala 00mr~1'ouosenuente aouele do enV10 OQconta peta. relenda SecretaI1a, Findo
,:ste prazc dSo unn-:r1illlLl..)S M,<··,·m~.... \"l"nc(":r ":fIJ', .... ! nrr.....rwJ ~'l t'n13o. a raz.ao de 5% ao ano. a
t~om<lr ao ence;'-..n;~::~:.. '. , ,
capltu: V

Arbltragellll

Arttgo 1211
Proced1mento de arblt::ragem

1. Em c:uo de UligI.o a ser dcd.d1do por julgamento arbltnl. cada uma das Adm1.n.lIttraç6eS
Postais em causa escolhe uma AdmJnJstraçáo Postal de um f>aís.membm que nio ~a
dm:tamentc emroht1do no l.tt.1g1o. Quando vâr1as Adm1n1st%'ac;oes e:nt:raren:l coz:a. uma mcsna o ltÓ

demanda para fins de apUcaçio deste dispos1UYO. elas w.1em como se fONCD1 uma 16.

2. No euo de uma das ,Adm!n1st:r.l.çôes. m1 quest.io nio dar seguu1JDentO • uma~ de
ubttragem dentro do pruo de SeISmeses. a Secret.u1a lnternacJonal. se lhe for d1rSgJdo UlIl pedido
...... aentldo. pnMd=. porsua Vl2. a deslgnaçáD de um órbn", pelaAdmlnls_ em falta.
ou des1gna·o. ela própria. ~ex:~ oIDdo".

3. M put!S em causa podem chegar a um entendimento para de:rJ&rW' um único UbJtro.. que
pode oer a Sc<:ret2r1a IntcrnadOIlOl.

4. A decJsao dos úbltroa é tomada por malOl1a dos VOtos.

5. Em caso de empate na votaçlo. os â:rbltrDs escolhem. com o propOsúto de resolver o uua:kl.
outra A.dmJn1straçio POlItaJ, que tampoUC() esteja tnvolvic1a no lit.iglo. Nio havendo cnteoQlmerUo
no ato da escolha. esta AdmIrUstraçáO é designada pela 5ecretar:1a lntemaC10nal entre as
AdmJn1strações nio seleclonadas pelos mUros.

6. Em se tratando de um l1ti1lo relattvo a um dos Acordos. a escolha dos ârbtt:ros nio pode
recatr sobre uma Adm1n1str.l.çio que não seja Sl&natárta do refendo Acordo.

capitulo VI

Disposições flna.Is

Arttgo 1251
Condições de aprm."3.cilo das propostas referentes ao Regulamento Gcr.l1

Para se tomarem executonas. as propostas submetidas ao Congresso e refattvas ao presente
Regulamento Geral. dC\'em ser aprovadas pela malona dos Paises·membro5 representados no
Con~res!!lO, 0015 terços tios Proses-membros da União. no nmumo. devem estar presentes no
momento da VCr2Ç20,

Atugo 130
Propostas rderemes aos Acordos com a Organ1Zação das l"açoes Untdas

Ascondteoes de a:provacãomenclonadasno anJ.II!o 129 anllcam-sc tambem ãs propostas que V1sam
mod1fteaf os Acordos cClebr:.\dos entre a L.;ruâo Postal Cru\'crs.'1..l l' 01 Ur.l!:l1'lWlcao das Nat;oes
Untdas. desde que essesAcordos nOlo prevelam as condtcoes ce modUlC3cao cas c:hspos~ôesneíes
ccntldas,

Arttgo lS1
Apllc&Çlo e Y1g~ do Regulamento G<nl

o presente Regulamento GemI entrara em ~çâo em 1· de J&Ileiro de 1996 e pe:nnaneeer.í.
Ylgenre ate à entrada em Vigor d06.Mos do prox::tmoCo~.

E:. por se:rvc:rdade. os Plen1potenc1áIios dos Governos dCtS Paises~mc:mbrD& ustnaram Q preKDte
Regulamento Gera! em um exemplar que e arquiVado Junto ao 01retor Geral da Secretana
Intemae:iODlll. Uma cãp1a do mesmo será entregue a cada Pme peJo Governo do paiI.-an11bUo do
CongteUO.

Convenção Postal Universal

PI1meIra P:ute

Normu COIllUn!i aplicáveis ao servtço post.allnternadonal

Capltlllo Único

~.tnIs

ArtJIO prtmelrtl
LIberdade de tr.lns1to

1. O prtneiplO da l1berdade de trinstto e enundado no~o p11me1ro d:l Const1wJçio. Ele
.ac:arft'tl a obncação. para cada~çáoPostal de mcumnhar• .IeaIpre pda \1&S mata
npkl:u ........... .,... que ela ut1lt.za para 0& .cus pmpne. objeto&. ;u~

rechadu e os obje:laIJ. de e:mnspondi:nda a dMcaberto que 1M são tnttques por uma oUtra
Admlnlattaçaa.

2. .ANt.te...~ p&ttlclpa-. ....,..ut&àueart.u...neee.t8alua
....tia.du~ pcreet eu .w.tânciu/matai.ab I'&Il1oath".. o dJrdte da ...
..atar__ ebjetN _ aw.zwt-. MN:Nre:no-~ Mal tarritórie. O ....a.c.,. pua"

=:'W';:i'::;:z:.=-==~~::-..::=:..~
da ... pahlIeaçie •• ti. nac~ •• peJa atraftM&do.
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3.1

3. A1fberdadedetnin.$itoducncom~duJXlst:l15asereme:ncmunh.:ll:bspdas\1a$len'c!Itn=s
e maritim:ls l.t.m1ta-se: ao lerrttarlo dor; patses que: parud~ aes&C: ~ço.

4. Al1berdadecle trin5Jtodas encomendas·aere:ase ô'l.!;.Sel!urad:l; em todo o terrltotio da UnJão.
CoIltuda. a. PaJM:a.membro- que Ili.o ..o alpa.tárloa do .Acordo de Eneomendu Po-.tab ni.o
=.auobrlgadosapart1c1pardoetteaminha.r:aento.porYiadcsQpedlele. da.enc:ome:nd.u-

IS. SeumPab·membronio~a.sdl.tpcxllç6esrdaUva5allberdadedetr.inatto.oe.u.
ratee.-=embro. lém o direito de suprun1r o set"V1Ç'O postal com es.-.e p:;u.s.

Artlgo 2'
Direito de proprtedade sobre os objetos post.a1s

1. ~gb}etopoetaJpertence ao remetenteenquanlO de noio bVersido entn:eue a quem
de dimtn. ~toai: o~ objeto for "prc:endldo em. oomcqueno.a da. aplicaç;í.o da.lqt.Uaçt.o
do prado de dmtJno.

Artlgo 3'
CrlaçiD de um novo serviÇO

1. M Adm.tn1straç6ea podem. de comum acordo. c:rI:Ir um nave -=mço mo~te
prn:Ist.O pemA10lJeia UnJAo.M t.ax:u fdauvu ao n09'O -.ervtço &Ao fb::adaa portada AdmJnJiatnçlo
tntt:raeada.levando-lIe em c:ons1dCilç*o as despesas operaoa.rws do lIC"Vlç:o.

Art:tg04'
Unidade monetârJa

1. A unidade monetàr1a pn:v15ta noarttao 7' da ConsUluJçáa. e uti1lzada na Convençlo cmw
A.corrlo&. U&1m. como J)I» eeUB Rqulament06 de E:xecuçao • e o D1re1lo Espt:daJ de Saque (DES).

1. SomenteasAdm.t.n1st:raçóe5 Po&ta1s emitem M selos poslaJ!llQl1e eompronm o paa'&meIlUJ

tia frul'l--.mc:n'tO. ~do 05 Moa 4a UnliD. J4 marcu de fru.quPmIQ\o puta1. u
ba~ tle máqa1.aaa cU: franquear 11: Ui Dl&1'CU de LmpJ'llU.i.o tipop-állca ou .w:n
,......u.._tM de lm~ .g de carlalbaç:lo. lltWzados dI: coaferm..f..cla.de ea... _
~doRetD1ame:ate .lIÓpodaa.Mf'IItilizadNII1ed..l.uU autDrU&ç:loda~_taL

2. o. lemb ou 08 moUVotl dos SIdos post.a1sd~m est.u de cnnfonnJd2de eDm o t:5pU1to do
prambuJo da ComtJb..Llçio ~ UPlr e com as dedsóes tomaciols nelOl!l otl!âOl'l da UnU.o.

Artlgo li'
T....

1. ,.. tax:u rdar..tr.u &tn dJIen:n~servtço5 posta15lnt.ern:ilclOnala IOaO fI:x.adas na CorJVa1ç:io
e no.~OLbta haç.b d.u \.UH d~.Nr idcna..d:a. Em pruu:1plo. c:om bue Doa custo.
oartwpoaden~• prutaçAD d..... aemç:oa.

2. Aa tazu ..,11cadas. luchulft .. Azaclu 110"~ em c.a.r*tcr lDciJcaU'I'a. dc,cm KI'.
peiD mea.... l,(uals iq1Wlu aplicad.u ao. objer..M da n:pml: iatenlo que .prn.alt&ID. u
meaD.. c:aractaiatieu (catetDria. qUUltlda.da. prazo de tratamento. etc.).

3. AaAdmJnJstr.açóesPostaiS estao autortzadas a ultr.apu.u.rquai,,;quer tuas qac CG:Datam
Da Coannç'o e Doa Acordo•• lDc.1uslYe .. que ni.o ntJ.o fludaa em catãter 1Dd1c.at1,o:

H: U t&%U que elu apllcam pua OI!m~moe leniç_ao re,e1me intento forem
maio elendu do q""... II:udu:

U se isaO for neceuinO para cobrir Da custos oper.adOnalS de seus R:fV1ÇOI,OIl por
.,.aIqa..........--.-.

•. t prulbldo a>bnr'" _ ..... _ de quaIqu<T na_ que __

~ na Cam'mçAo e nc. AmtdoL

5. SoM> noo .-. " ........ pela~ • pdoo Aa>rdoo. cada~ /Ico ...
pederdu ..... que ela_. '

ArtlCO 7'
Pm1qUla posai

1. ~ r

1.1 o..-.de franqUIa pootaldo~te_... peIaComonçio.~_

3.4 Ate o PelIO de 5 qutlogramu. u encomendas são aee.ltu em regune de úanqLUa p»taJ. O
l1mlt.e de pe90 deva-ae a 10 qu1l?1:ef2mU para os obJetos culo l:OnteUdo ê lndtvtsiYd elW'l
aq~enoereçatiOe:ol. um cuopo ou a .eu. homens de l:Onfíança para aetml dautbWÓ05
aoIIP"Mne1J'OC.

4.1 Os C'f:CO#õIJnU estJ.o J..!lc:ntos de qu:aaquer taxou postals. com r:xceç:;lo das sobretaxas..",..,
Segunda Parte

Dlsp05lçoes relativas aos objetos de correspondênda: 5ervIços prestados

capitulo I

5ervIços báslCOll

Artlgor
0bJ.... de c:om:spondéllda

I. 00 objeIDO d.~da ... e1uoI&adoo _ole ...... oleSa .....
......~c:Ma~..tal, UYft puaMe01à&TO.~que e1aapHca ...
triIoIo ole ozpo<IIoIe.

2. o~alIQaaNaeia-ee Jl& Ye1acidade de tratamento t&o. ebjetce. BlItN 61tbD..
.t.iIt 1Iirid14IN. _tle. _:
2.1 -Je-"""'Ii_...)oo- ......"......,..__"'''pUIa1'-_oi•

••ped!clel ClDIa priort,dadc:: .u..J.t. de ,...: 2 qtdloçam.. CID ,enL 5
IIJIIÜOII"IUII- pua .. objem. que eoatic llftCle e b1'DCJsIU'U (NmfO faeII1ta..
th'eJ. 7~_ pua C)II, c:ceoaram-:

2.2 ob"~'"prlorltirioa: ob}e:t. pua .. qaab a rem.taBU: -.ceu.. ...
tuUa .1eftdL ... lmpllca um praso de dMtrlbulçAo mm t2:tau&e:

lIaltM = id.b.ticee àqUel_ eea-taat. ttm 2.1.

S. O "tnU......... DO coatef&d.o cto. obJetee. J'.,at. 6ltlDl.. _tIe
d1Ylal1Aee. _tio. _:
S.l cartaJ& e eut6cIe JXBta!s. coleavamente denomtnados .Le,; l1m1te de pc~: 2

qUll.,...,.,..,

s..2 ~ cec:cpamu e pt!quena.s encomendas. colettvamente dcnom1nad.os
-AO-: JJm1ta de pe-a: 2 quJlog:t:mlU pam as pequenas eneommelas. " .,.u.....
... pua _ .Ia~. 7 quiIopmu para o-. cecogramas.

4.. lC••taUtIa~M..u•• e,ulttÜ8:

4.1 oeobJeU:-ôc~tmapo~porV1aai:reacompr1orldadesãodmomJnadof0010)0__,

4.:1 ..objeIDOde'uper&;e~_""'_pnondadendu»da__
-NJet.S.A.L..••

I. AMlatt: a cada AdminlatraçAo o dlttu.o de .-cdtarl(U .. ebjebNI pn.rit.irielt • c.
objdDll~ eejarn conaUtWdoa de uma Jolh.a dt: papeL dtMdamente dobrada c colada em
todu .. bon�u.Tolaoltje......... ...............

6. A CUIa pcatal iOOUt:it1dú pet e1t,J.tM .. eerr.poelYDda pMe.aa- _ titIadf:
por UIIl IDeamo ,...teIlte. l'IIOIb!U ...IIUIA ezpecUç:io DU U2~ .
MPJIdo ..eoa.~.-daAUu••a.plaan.tG.'d.elun..lnada-eorr&ie_qu.utldaUo.

7. Aa malaa espe:daJs contendo Joma.1s. pubUcaÇóe5 periódicas. lJvnw; e outtoe Db~
Lmpn::uoe.. Endereçada ao znamodc.un&Wlo eao mesmo desuno. s.iodenolD1nadu.........
... .ut.aD.u .•tUalU M.: l1I:oJte de pc:oo: 30 quUopmu.

a. o.l1mJte9dedImmaoe:s eUCOnaJçõcsde aceltaÇiio. da mesma lorma oue as 'PeCU!JartdadCl
reLauvu aO& 11m1~ de pc:ao. constam no Re~ento.

ArtlIo 11"
T.a:ar. de franqueamento

1. AAdDI1nlo"'<M de__....... de Cranqu......... pom. _rte doo objetoo
de~ em t.oda. ezt.ensia da,UnlI.o. N tu:u de: fn.nqucamento incluem. mtn:&&
_ objeta. no domIc:illo da. daUnatba. dmdc que o .ervsçg de diatrlbWçi.o ellI!ja oqan1ado
DO ,.. de deetino para C* obJet.c- an caUM. As~ de apUc:açlo Mo dC8Cl1tu no...............
2. Jw taxas de &anque.maltn 1ndk:attvu do~ no quaabo.-ewr.

~ TaBa" alIte.a -....&e _ ...te"':

Canu ."201
admade 20caté 100,
...... de 10010" 250e
&dIU de 250 &ali 500 C '
....... de 500 I até 1000 I
.,... de 1000 Cali 2000 I

:1.1 O'.bJetood."","""'"lllh__....... _pootal.""J'Od>clospdaAdmlnlotnoçOes
PoMaJI ou por auu..,cndu •ratAo lar:nu- de quaHqucr tuaa poeIa1&. I

2.2 Sio Iec:n~de qua1aquer taxa. pottaIa. com cxeeçio da IiObretaxu aenu. da objetoa de
~darclattvo. ao M!'Z'\Itço poeta!: I

'i
2.2.1 pcrmu~enttto.~ da UnSAo Pwta1 UnMnal r.~êqloaduU~ Jü'Mrttu:

2.2.2 pcrmu~c:ntft~cSe.uUDl6ea;

2.2.3 amadoapdoa~ôf1le-u~traç6s~ou..~qi:ndu.

3. P'rtaoneil'Ot de cuerra ctn~ dYla

3.1 E.at.lo \aen\.tl& de qua1lqUft taxu~mUI; l'.Xcluailo du aobretaxu aere.. oa. ob}r:U
de c:orn:.pondênda. as~poMa1sc 011 objecDII dos~~pmtaia
~aoe~del'JeITa ou pot'da e:xpcdJcIOII. quercUn:tamente. querpor
lnlam<dlo du __~ no 1lefuIamentD. o. beJJfmonteo rocolhJdoo e
lntunado. num pU. rwutro 1iIo&llllUD11adoeae-~de lUfna pmpI1aIDa1tedlt.os
no que diz nspe1to á aplicação w d1s'pomçi:a prrcedm:tes.

3.2 ~ c:Uspoelçóes prevlStu no puápafo 3.1 aplk:am.ee. SCUa!mentc. aoe objetoa de
~ is encomr:nda., poetaJa e .. objetoa ao.~Ananc:::I:aw~.
pmccdentd de outroa pa-. ccnd~ 1105 dY1sln~ relcn&:- na CcJrJnnç60
de Genebra de 12de~dr 194U. rd.attn. protl:Çiodoac:tvs. rm tempo de cuura. ou
porde.~.quercUrrtamente. quer por tntumêcUo das qindu~no
Rqulamenlo,

3.3 Macmc:1UmmdonlldunoRc(Wama1lobeneDdam.daJDNmafonna.da&anqulapo.,ta1
paR c. objete. de corI'e*pOndênda. as encomendas poatala c 011 ob~ do. aen1ÇOs
~~postais relauvo. ás pelMOU refrImdu no&~ 3.1 e 3.2. qUU' remetam.
que- ~boun.~tamenteou emno Intermtd1ártoc.

2

-:aoe
_.. :IOe_ 100e
....... IDO,.*' 2110,
_ .. 250la" 5001
_ .. 5OOe_loooe
-.u 1000 C _ 2000 C__od1doululoooe

-:aoe
-.u 20e_ 100e
..... l00I.~ 280,
-... 250e.u 500e
M:iaa.. 100 Catl: 1000 I
.c:t.a .. 1000 , ali: 2000 I__Uldou1u 1000 I

3

Da

o...,
O..
1.ft...
iM...
.,78_)

0.12
OAO
0.7~

1'=
UI
••08
l,u 1"..1"-1

O.~

0.1Ill
1.78
3.""
5.\llI
9.56
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o~

Im_ 01420& 0.18
aamade 20catt 1001 0.40
...... de 100 &até 250 & 0.7'
adm& de 250 Caté 500 &: 1.32
&ama de. 500 Cati: 1000 g 2.21
adma de 1000 lati: 2000 C 3.oe
pc>< oocola adI<:lonal de 1000 & I.!;<

Pfquenaa t:neamendu adma de 20 late 100 C 0.-'0
adIDa de 100 r: ati 250 g 0.7"
adm& de 250 Catil 500 g 1.32
_ele SOO&atélooo& 2.21
_ de 1000 &.lt 2000 & 3.0ll

3. O CCa:laeIho de Opcraç6ee "JIwta1I estã autO'l"trõldo iI !'I!9'er e a moc!Iftear. raulftda •
•~cIoe-ll&odc_U&çIo. astaDslDdlcaI1YasD1eDl:lDnadasDOpuicrato2" ao

lrlUn'aloenll'<doIsCC_Aatuaazmataster.toparbueovaJormedlatlodu"""",_
peloo mcmlm>a ela Ullllo para 00 obJ.... lmemadCln&lS postadoo em seu _.

•. _ li~ de _ •~ de cooceder. para co objo_ de
ClOii ; a••e-d. 11M ClDUeaIaaa:

4.1 jom&l8 e publlatçõeo petl6dIcu publli:adu em leu pais. uma reduçAo que não
pode u!lnlpuqr50 por cento da laDfa ap1l<2vel li categorla de ~etDIJ utlllzada:

4.2 um. e brocburu. putlturu muaIc:aIs e mapas geogtállcOl que não contenham
qualquer publlddade ou anúndo al!m do da capa ou das páginas de rosto desses
lllIJetM•• _ ndllÇio l(I1e •~ ao item 4.1.

11. Atua.pIlc*ftlbmalaaal t calculadapclI"MCaIa ele I qul1oIrm:la .tt petf.....o peso t_
de cada mala. AAdmlt1lotraçAo de _ tem. pooalbIlldade de cooceder para ..,. malas uma
tedUÇ40 de tua que pode Ir.lt 2mó ela tua.pIlcbeI para a cattCot1& ele objetoou_. EslJl
teduçào pode aer tndependeme das ted_-... DO~., •

li. _eiAdmln1amlçf.o de oncem o dtteIto de apllcaraoaobjetoo tW> podroolzadoo. tu2S
dl!=tm daquelas lDCld<Dlea """ obJetoa padrotllzadoo. Oa objetos padr<ulJ>.adoo são dellnJdos
DO Re&ulameDto.

7. ..üta.a.......oeoautdo.l!autor1Zada.reun1Ao.numa'limcaremes&a.deobJetOG
__detaDsdJf..-...deadequeopeaotota1Dào~a"'petIOl'aopeaoD>lixlmodacategona

cujo llmIte de]XKI é o mIJa~o.A taxa .p1lc:i~1a tal nmeua ê. a crUér1tJ da AdmInist:raçio
de on,em. a da catqona CUja tanfa é. mais elenda ou a soma das diferentes taDS ilpUáveiS a
cada e1l:memo da.-.Eaaaa l'aIIeMas trazem a _ 'Objetoa mIStos'.

Artlgo 10
Tanf.ação segundo a modallda~e de mcarntpbarnrnt.o ou a veloctdade

1. M tazu .plle4.... _ alljotoo priGriUzi.... _ .... _...., traaapodadoo pela yJa

mala nplda Ia&u _ .. _perflcI.el.~ ele natuJa ~toI. a4!do..... bl.en::ata ao
"c··'n"··ato ftp.kte.

2. M_tD9I&I...plIeua 0__ao_te6c1o_o ....oriDdas a:

2.1 cobrar aob_ para 00 ebjoteo _. As aobtet.uas devem guardar uma estrelta
rdaçio c:om. .. dapeaas de tranIporte aereo e ser uniformes. pelo~ pan todo o
tetrIlilrlo de cada pala de deatltlo. qualquer que ~a o etlC&Ill1Dhamento utlllzado. Para o
cik:u1o da IIObretaXa aplicD'tJ • um objeto ai:rto. as.Adm1n1st:raç6es estio autorizadas a
lenr "'" conta o peoo doo fotmulirloo para uao do pllb1l<:o. eventualmente anc=doo:

2.2 CfIbrv. pua .. âjet.oa SAL.. aabretu:u 1Jlferto~ iquelas que elas cobram para D5

abjc.... aéreO&;

2.3 !b:ar tuas combtnadas para o franqueamento dos objeteM aereos e dos objeto. SAL..
levando em conI1deraçto o cuRo de suas operações postaiS e as despesas a serem. pagas
pelo ttanspotte aéreo.

3. .M reduções das tuas m. termo& dca- art1CDI 8.4 • IUS. apl1c:am·se. wnbé:m. aos Ob,ct06
transportadc. por aVSlo. mo Dio ~ conced1da nenhuma reduçto sobre a pane da WOld~da
li cobnr as despesas deue t:J"JUaparte.

Artigo 11
1lIl1fas preferoncta1S

1. __ do lIalte -O du ..... lIDdu 110 artiIo e.:z. _ às AdmJn!straçlles
Postais o d1n:tto de conceder T2I:U reduzidas bueadas na sua legalaçlO tntema para oa oqJet05
de~posudoo=lIet1pais.Elastfm.motmetlle.apoaalbJ1ldadedecoocederWllas

pt'dermd&LI aoo ..... c:lIent<S que openm um tnf"llo pcotal lmpOftatIte.

1. lGa pode ....- do deatlDaUrio qll&1qaer tua de oaue,. pua .. ___
__eoIIl~ búerior.15OO pamaa.

2. Q'a.t.l&d.o u peque.u eaec.endu co_ aals ele aoo pamu alo maera.daa ......
taza de CIlt:rel& em NJlme lDtaBO. a mama tua pode • .,. eobnd.a para .. peqM'"

--~...._.
3. AJJA.dmtnJst:r;lç6estioautorttadasacobl1lI'.n06e:uocmet1donadO&aKJU!r.u~

tuas do rcgttne mten:1O.

ArtIgo lS
F\'anqueamonto

1. Re&na CenaJ. D& objetos de c:orrespond!nda devem "C complewm:rue franqueados pelo
n:metente. As modalidades de franqueamento $áo dd1nl.das no Regulamento.

2. Autste â Adm1ntstnlÇAo de oncem o direito de devoh'r:r~ obJetot: de correspondt:Jdl. Doio
franqueada. ou 1r1.sufidentanente fnnquead05 aos remetentes. pua que 0& mesmCl& lnteU'em por
51 mcsDOI o valor do franqueamento.

3. A A.ctm!n1stração de ongem t.ambCm pode encarrtIar-ae de franquear os objetos de
co~pond.tndaru\o franquead~ - ou de COI11pletar o valor do franqueamento dos objetO& com
tnsuftc1!nc1a. de franqueamento -:- e ae recebcroY&1or faltanteJUIJitO ao remetente:. Neue caso. ela
está autonzac1a a cobrar. SiuaJ:mente. uma taxa de tn.taml:nto de 0.33 DES no maxttoo. O valor
C.a1tante do franqueamento r: representado por uma das modal1dades ddltUdas no Relulamento.

4. No caso em que mo se fu: uso dos cUre.1toI menc:k)nadoa t10Ii parã.ÇafD5 2' e 3'. os objetOl!i
nAofnmqueQd050ucom1l1.S"tlfidtnC1adefr2nqueame:ntosAopasstvel5.u~dodc5unatal10

~~~o=~~e~~=~~~ci.e oOJetosdevolv1do&-da aplJcaçaode uma uxaespec1a.l cUJo

Artigo 14
Franqucu:nmto dos objetos de correspondénda a bordo de naV10s

1. OI objetos posUdos a bordode um nmo durante a sua estad..1a nos dois~ e:z::trr:mos
do JlOI"U'"O ou DUma das auas _ lnlermedl&s devem aer fr.mqueadoo por meIO de selos
po&tais e de acordo am a tartCa do p.Us em CUjas águas o J:J.aTio se eDCOIUre.

2. se a postagem a. bordo.. oconu em alto mar. os objetos podem ser franquadoa. salvo
etJteDdlmento espedaI entre ..Admlnlstraçoes lnll''''.''das. pclI"melO deselos_e ""I'JI'do
a taD. do pais ao qual pertence ou do qual 4epe:nda o 11a\1o. Os obj~t05 fraDquead05 DeMU
eatldlç6ea deoem oer entregu.. a .,.".". pot>t&I da_. "'0 logo ~. pooaivelapóo a cbeiada
donmo. -

1. .ÂIIlUSte as Adm1n1straç6es Posta15 o~o de vender os cup6es'respoca trJU:madoDa1S
emtt1d05 pela SecreUlJ1a lntem.aaonal e de 1Jm.1ur a 51141 venda on conson1nda com & sua
legts1açto tntc:ma.

2. O Y'2lordo eup:i()-oJT;Sposta e de 0.74 DES. O PTl:'ÇO de venda fi:cado pel3.Adm1n!straçõcs
l..JJter'eSSadas Dio poàe ser lnferiOr a este valor.

3. Oscup6e5-respostapodon se:rt:roe:adOG. onqualquerPais-membro. porum au"t"linosselos
postais rcprnentando o franqUeame:DtO IDIIúIno ele m:Q objeto prlorlUrio ordinirlo ow. de: ama
euta..tru erdJ..niria cncamJn,b.ada ao exterior. Se:a leglSlação interna do país de permuta o
permwr.Cl5cup6es·respostatambelnpodemsc:rtI"DCldasportnte1r'D!5pocta1SouporouaumaIaS
ou s:m:pt'C35ÕeS de franqueamento postal.

4. ~e ii Adm1n1s~çaode um Pais·membro o direito de. alem disso. C%ip'" a postagem
Sb:I1uttaDca dos CUp6eS-res.posta e nos objetos a serem fr;mqueados em trnea deMes cupóes
~.

Capitula 2

Serviços espeCIals

Artigo 16
Objetos ReglSttados

Os obtet0!5 de co~spondênC1apodem ser expedtdos sob regIStro.

2. A·tau do!. obletos re2tsttados devera ser PaAa antec1padamente . Compõe-se da taXa de
franaueame:mo do obleto. seszundo o u:u .1att!ma de c:1luI;lflcaçio e a sua categona. e de t.IIna taxa
fIxa de ~tro de. no max:u:no. 1.31 DES. Para cada maJa M. as Adm1nJstnaçoes cobram. cn vez
de UlII.IiI tara unlt<u1a. w:na taXa ~lobaJ que nao UJtI'arsse c1neo vezes a t.aX2 unJtáJ1a.

'1 'lM casos an oue ~o necessanas mea.tdas ~10na1Sde se'turanr;.a. as Adm1n1st::nIç6es

podem cobrar dos remetentes ou d05 dest1mnãI1os. alêi:n da taxa menciOnada na paJ'á&raCo 2'. as
taxas espec1aiS pJ:'l:\1Stas na sua leglslaçào Interna.. ,

.... As Adm1n15uaç0e5 Pmta15 d!5post.as a an::ar com os r15cos que potram adnr ele um caso
:J~C:;=d~.táOautonzadas a cobrar uma Utta espec12l de 0.13 DES no mii11mo para cada

ArtlCO 17 .
Objelo5 com entrega comprovada

I. _ Oaobjetoadeco=spoad!tldapodem....""ll"dldoopelooervlçodeobjetoaca:ne<aapn>nnte
de e:ntre&t entre as .Adm1JJ!straç6es que :iIe m.c:arrepm da exec:uçt.o de$tc scniÇO.

2. . A .... doo objetos cem CDlXIpTOnDle de entI'ega d....... _ amec:lpadameate Ela
~ da tu::I. de franqueamento do &jeto. aellmdD o MIl aJataDa de rl..·Ift,9". a WI.

~.~~entrep. <:ompt'<>V&da. fb<ada pela AdlnInJsttaçào de ongem. que dne aer

lU

s.e

Tua de postaeem em horârto lJm1te. cobrada do-rea:JeteDte.

Tua de post.qcm fbr.l dos boráJ1oI; nonnals.de fUDC1CJl:Wnêmo doa,U1Ch!s. cobrada do
remetente.

Taxa de coleta DO doa:UcilJo do n:mete:nte. cobrada do mesmo.

Tua de posta restante. cobrada do destlnatãno.

Tau. de armazenagem para qualquer objeto de c;ofT'eSP:Ot1dtnd.a que·ult:ra~ 500
ll"lm1U e não tenha sido reurado pelo respocUvo desunatM10 DO p:uo em que o obJeto ê
mantido à sua dispostçio sem Onus. E.s.A taxa mo se apUca &01 cecoçamas.

ArtIgO 1.
ObjetOl CDIIl valor declarado

1. Oallljetoa~eDàoprioritiri... e ..ClIrtasqueccntenhatntJtulo.rcpteaetllalIoo
de nlores. documc:mos ou objetos de valor do deaom.bI.ad_ "objetol com Y:Ilor dIduado- e
podem ..,._.taAl... ID<dJaDte seguro do seu conte1ldo pelo nlordeclarado pelo_
Esta pe:nnut.a TCSt:r'1.D.ge·se ãs relaç6cs entre ~5 Adm1IUstraÇÓCS Postais que accm1aram erM:n: si a
acett&çio desses objetocs. quer nas $Uas relaÇÕes reciprocas. quer num $Ó sentldo.

2. Omontante da declanç:ão devalore. tm Pt1Dciplo.1ltr:n1tado.A!m1ste a cada.Admin1laaçio
o d1retto de l!mJt.ar a dec1ar.lt;ão de valor. no que lhe di% n:spetto. a um mQD.tante que Dia pode:ile1'
inferIOr a 4000 DES. Todn1a. apUca~seo Umlte de valor dec1anl,do adotado DO:aeMço tnu:mo • se
de ar l:Dfe:r1ar a esse montante~ . .
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3. Ataxa dos objero. com ""a.1ordeclanado deve serpap antecipadamente. ElaCCllDp6t« da
taxa de franqueamento ord1nar1a. da uax:a fb:a de reglStro prevssta no artigo 111~ e de uma ta:ea de
seguro.

4. No lutt:ardll taXa flx;a de reg.L5tro. assISte isAdm1n1strilç6es POSta15 o d1retto decobrarataxa
COrTtSpOndeme de seu setvlÇO ID.'lerno ou. excepcionalmente. uma taxa de 3.2.7 DU no m:iJm:Io:

5. Ataxa de ~uro e de 0.33 DES por 65.34 DES ou ir.ação de 65.34 DES declataóCe ou de
0.5 por cento do esc.alio de valor dec1anl.do. Esta taxa e aplicada. qualquer que aeja o pais de
deItlno. mesmo nos paises que UlUmem os n.c:oa decorTentes de: um cuo de {OIÇa ID&IOZ'.

6. NOGc:asosemque{oremnecessãr1U'IDed1dul:XC'e'pdOtWSdesegurança.asAda::dn1:1traç6
podo:n cobRI" dos t't'Uletenle5 ou doe d~t.ártoS. para altm. das tax:u menc:soaadu DO&

pangrafos 3'. 4' e 5'. as taxa!!;~ preY'I$tU pela sua leglSlaçio tntema.

Artleo 1&
Objetos por exnres.':;o

1. ApedJd.o dos ~etentes.- r. com desuno aos paises CUjas Adm1rUstn.ç6el: preItUD esee
lIemço - OG objetos de cOIT'C5pondenda são d.lstr1buidos por ponador/mmsage1ro~ tio
10Q,o Sl:120 DOS5t\'f'~ .,~,,}~ .1 ~t:a t"h~1!ad3 ,1 J.t!enem de dlStnbl.:1<:30 Qualquer I\dm1n1!.trac;ao tem o

dlrelto de I.Imltar este _1:"'-1;0 .UM ...LJ!l·lLo~ IJIIOmóinOb. 806 objeta. a6reoa ou. se se trata da única
vt.a ul1l.1z.ada emn: aua~ Aaml:Uhlr.H,:tlC'~.•,uJ~ oUJeto& LC ile 5upeJíicle, OI objecoe por upreuo
podem. Hr tratado. de modo d1ferentc. desde qa.e o padd.o de qualldade cem do aenf.ço
pratadoaod.estJ.naUrlo aeja pelo mel101 tio elendo qnaJlto aqnele de UJIl portador HpecIaI.

3. As Ad:z:DJ:n1straç podem. contudo. acordar b1lateralmente a JmplantaÇ40 de um outro
_ema emre elas.

•• M __ pademlmp............. _ ..... d. CDmpo.....çiOq... ta

• e-c. ee8I q_ UCUI.

Anl&olM
Subolãndu blológIcu pen:dvcls. Ma_ radloallvos

I. Aaou_bloI/lClCUpcroci1Ielo.ooma__UvoI.acoodldonadoo._
....- as tmpeClJr..a~ do RqullmCDto. aio ODCr.Idoo CllIII • _ Mo olllot
......ttrlw •• a tania das c:artu e do f1:CiIU'O. A ..... aceUaçio lQtrUI&e~seàs re1Iç6ea UItte.
__brooCUju__"-"f1nnarlIme,"",atUlllCDI_no_de
__..bjeto&.quer_ouu~ rec:ijJlOCU. quernum .......lJdo. Tais_I
M1beliJ>c1u "o I!DCOlIllIlhadoo pela VIa maIO niplda. nonuaID1ente por VIa.éreo. __o
popmentO dao sobmaxaa__ comspco>dcnt....

2. Alêmdlsso.UIIU_bloló«JcaspcreciYcl5s6podcmserpennuUld..""trclabont<\noo
autonzado&. atiC1alr:nente n:conheddos. enquanto a substâDl::1a.S radJoattvu Só podem Kr

postadas por n:metentea dcvIclamente autoJ1Z.ados.

MtII02.
Objetoo nAo acettes. ProlblçõcS

I. O&obJelooquellioprccn<:hamascondlc;oesrequertdas\lCIaCol1VCn<;àoe\lCIoRqulomcnto.
n.lo slo aceitOl.

2. o. OUtros objetos que nlo os obJetoe cem valor declarado. nio podem coater moedas.
c6dulas bI.J:x:ãJ1as. papel moeda ou quaisquer valores ao ponador. cheques de Vi2lt::sn. plaUna.
ouro OU prata. manufatmadoo OU Dia. pedras predOOa5. Jóias ou outro< ObjetOll pI'CdOOoO. No
entanto. se a lt4tslaçto interna dos paises de ongem e de dcsttno o pamIW'. CItes objetos podem
.... oxpedldoo em ..ftIape feelwIo..... objetae ntlstradoe.

3. As eutas aio podem conter doc::utnentàI; que tenham o canlter de~ corn:spood!:nda
atual e paaoaI trocada entre outr'U pessoas que Dio o remetente e o dcstJnatáJ1O. ou~ que ,com
eles mor;am. caso seja constatada. presença de taiS documentos. a Adn11nJ5tnÇio do pa15 de
OI1Cem ou de destino tratâ-1o&-a de coniormidade cem a sua legISlação.

5a1Yo as ex:eeçóeS prevIStaS no Regulamento. 0$ lmp~SSOSe 06 cecogramas:

n;W podem tr.tz,er qUaJQuc:ranotaçio nem comer QUalquer àocumento que tenha o canuer
de uma correspondàld.a atual e peasoal;

nIopod<mc:ontcrnmhumaelopootal. ncnhumafonnulirlodefranquamento.-"
OU Dia. nem qualquer papel representattVO de rodor.

4.

t proOlk:ta a tne1usAo. DOS objetOS de CO!'J"CSPOndtnda. dos objetosmendonad~a aqWr.

C\ltO<pCCCl1tel e ...._ pstcot:lt\plcU:

~~..~==.~~~~~:::=
por.... prclblçAo:

~~oullDOnll:

ol>jolOll tuJ'lIDj><lrtJIÇAO ou etrcuIaçio é prolblda!lO pais de des11DO:
l!: proibida' _ d.__110O objelOll d. correspond!nda.

Todat1a. ....outroooiljelOllde~quellioOllobJct..c:omyaJor_.ÃO

-=
.. abdbas... .."......",.. e 00 blChos-da·seda.

;.=.:,~==-~aoc:omroled__'
7. Otratamemo doaobJl:tO& tDderiduDenteaee1tosconsu no Rtgu1znento. No enunto. os
oll;rtooquo-o_noa~5.1. 5.2 e 5.3. _h1~aJeuma""o
"YT"*"bedcw ao deIt:IDo. DCDl eutl'lCues..~ e tampouco devohtidoa à anaem.

8.1.1

6.1.2

5.1

5.2

5.

5.3

5..

6

8.1

••2

ArtIgo 211
PcMltagem. no exterior. de obJ.tos d. COlTespondénda

1. NmhumPilis·membroseobngaaencamtnbaroud.lstr1butraDSdesttna~osobJetosde
~queremetc1ltes""'e.MDDseutm1t6J1Dp06'Wnoumandampostarnump&ilCIIxa>IC-. com ....... _ dao~__ fa_ftIa que ai ÃO

..-.,..
2. Aa~~ no prllDClrO plIniIIaI'o .p1lcam.... ...., cI!lItlDç&o. _ pora 00
~ .. _.--aaJl"'POI1llloc1JOpaIs ....__do=CDte~~_•
...,sr.-da_..... COlIIOruaoool>jetOllele-.-.-.c:onr_emumpoil

atraJlCelJD·
3. AAdmlDIol:taçAo ele _tem o dlrcllo de Old&lr da.......te Co .. folta ...__o.
"'~lIo.-uc- ....._to_tariIuba_," a ....._teo _
a~.........-__....._tariIu tn>e1e__-

,ela~"_o ..tapudodcllolv<r""olijctoa*_ç&ade~-__ a doepoauole-..ç&a-ea. ..tIa. _-IDo ....
_ ...... a .... pr6prIa leIIalaç6a.

•. NeDhUlllPals·mcmblOillbrllada••.-oudlstrtbutr.osdcostilu.tãrlooOOObjetOll
dec:omapoa<ltnda que ftat__pIlO"","",OUmandar.mlpoaw-cmgraDde quantldadccm Ulll
outro J*a que nao aquele -oade nàd... M8I neeber 1UD& J'CZDllAaaqlo lI4IqIIadL As__ da __ tiQ1 o _ .... Old&lr lIo AduLIaIatnlç&a do ,-pa ....
raaaasçlo em reIaç&o eDIa OI, natof~.. teft Ille arcar. re.uacraç&o eMa qae aIO1I'I'kft- .. r__.'Calat..: aeJa ao por _te da tarila

__apIIolIft.aobjetooeqatnlutea.aeJaOo14DZlIpa<objatOIlWa 11lJ!8porll;1lllaCJuaL
....__.._tapa cdo aro .......... es:ICIda__....-_
_ ,ela AdJabda_ de _ U pode drroJ_ ao objeta0 *A4lataIatnçAD de
~ _ ..._a__daad_do_.uç&o.o..__..da_

- a pnIpria 1eIIaloç&a.

ArUgo2S
SeMço de C<llTelIPO"d-·~tacom=lallntcrtlaolonal

1. M __pod<m acanIar """" SI portldparem do ocm;o.~.
reopoota comerdal~ ICCRll.
2. M~que odlspollollO""-'

1. Nu re~çoes eI11I'1: ~ .1.IJlIJI11SlnÇ6Q;, ~DSt31s que dec~ estar de acordo neste
partJcu1at. os remetenteS podon arcar. mediante declaraçio.PJt::::. • agtnda de ot'ICeU1. com.
tot2lldade das laxas e 00'<-' lUie1l0~ .. .Je lIneram os obJetos na lu...~a. ~quanto um objeto não é:

c:mregue ao dcst1naW1o. o remetente pode. pocter1onnente a,postagem. so1IdtaT que o objeto acja
entregue 1SentO de tI.XU e de d1re1tQ5.

2:. No5 casos p~os no paripafo 19 • DA Temetentea dC\'C1I1 comprametcr..e a paaar u
lmpOJtADdaaquepodenam_rcclamadupclaag~dedest1DO.Quandoforocuo.clesd"""

efetuar um papmer1to pJlJYisót1O.

3. A~deoncemc:obradoremetenteumatu:ade.nomiJdmoO.geDI:S.queela

""""""'" • tit'l!<> de remuncraçio pclOll ocrvlçoS prcstadOllllO pais de 011&=

<l. _ CU<> de pedldo fomwJado pootcnonncDtê *poela«em••~ ele "'*'"
cobra. a1I:m dlsoo. uma tua adIdaaaIde 1.31 DIlS """,*""""porpedldo. Se opedldou.crdeoer
_pcla\'laduteJecamuDleaçio.orcmetemedewc.lambém._.----.

5. A_de_.....utorlZada.cobrar. porol>jeto. uma tazade_de
0.96 Dr:s no mUlmO. Eata tualndcpeDdc da taD de. alfandqirla. Ela i -..
do_em_cla__dedestlDu.

6. QualquerAdmlnlstral;io temo dIrelto de_oocm;odOll obJ<toA_de_.de__ol>j_...-.-'_objetMcom__•

1. Nu relaçóes entre iLS AdJ:D.&wstr.iÇÓCS que com tal cODCOrdam. os o~etos regiIt:radoa. os
objelOG com comprovante de entrega e os objetoa ccmvalor dtclara.do sio. a pedido doremetmt.e.
entregucscm.mAo'P'fOPI'U.As.Adm1wsmtç6espodcmacordaremrcsiaea:cuçiodeuamodaltdade
someute para esse: t1po de objetos. qumdo acompanhados de: um aviSO de rcceb2mtnto. Em todos
011 CUO&. o n:metente paga uma tau de entrega em mio próprta de. no D'Jáxjmo .0.16 D!:s.

Artlllo 22
Objetos tsento5 ac l...iXll!.i ~. olt: au'cttoS

5. Quando da e:ntrega porc:xpresso rcsuttamob~ÇÓCSespec1aJS. pode sercobrada UUI& taD
compiemenw' segundo as~óesrejattv:lS.aos obJctOli demcsma natunsa do rqIIDe iDtenIo.

2. Quando o remetente n:c13ma um aViSo de recebtI:Dento que não lhe chegou ismi.lM denao
doa ptuolJ DDrma:.1S. Dto ha cobrança de uma squnda taD .

1. Orr:metente de um objeto ~g1Strado.de UD;) objeto com comprovante deenmpoutle_
ebje.to com. n10r declarado -pode sol1dtar um;mso de teee.blmc:nto no ato da~ papada
UIDR tua de 0.98 DES no maxttno. O aV1sO de recebimento edevolvUlo ao remetente~ \'1a maJs
râpida (aerea ()u de suptrliclc). .

•• SC.n:g~od.l.'>dm!IU:;traÇãoded=o pcrmlI.Ir. 00 desllnatãrloopodempcdlr•ae- dlslr1buldora que os uhJet"" que lhes sejam dIrtgIdoo sejam__por~
deadeaauachegada. Neste caso•.aAdm1n1straç;lo de desUno Bca autortzada acobr.ar.DOmamcnto
da dittrIbuIçlo. a tua ap.ue::ave! no seu~ lD1emo.

Artlgo2D
AvIlio d. recebimento

Artlgo 21
Entrega em Illáo proprla

2. Se GI objeta. chefuem ••2~t)l::lade dJ.Itribulç.t.o ap61 • 6J.t1ma 41Itrib81çlo.lJab1tu.1
40 eua. eles lerio 4lstribuldOl por portador espeelal no mesmo 4la e PU mulllU eo.d1ç6e.
apUcadu ao "lime Intemo dOi paiRa que preatam c..e Hrriç1I.

s. ....Adm..bl.btn~6u"""iiDc COlltaID com ...bf,~ CÚ'C1Iitoe ele e....• ,•..••..tII ... ob;Jetae
de ODft'aI;poad&sc1a dn'e. fa.ur com que _ objetai pOr ezpI'aIIN - JNW acuIIe" atn&lla
... d.ebqada-tnJIlItempelo-to.......•••..\··..to...__ pIdo._ ..,....,t:nl..._~toea_~U~
4. De llbje por __ 0~ alim da tua d. úaDqueamemo•• uma tua
~.no=••OV1UOt ..ommqu<amel11Oda_objeto<lldllWiopdori_l......--......-a.........d.UlDllcartllonl1nanadepone_ples••nomUlmo•• l.63DIlS.
Pua cadamala M. asA.dIntnistra\."btS cobram. em 'ftZ de uma tu:I. UI1S1ána.. umataD. &\Obal que
nao ultrapassaClJlCO vez,es ti uu.a wUt.ana. Esw. r.axa deve ser paga 1ntegral e ankdpNlarncontt:.
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Artigo 33
Dirdtos aduaneiros e outros dJre::ltolS

Novembro de 1999

1. Em~ de mudAnça de endO'eÇo do desT.1natano, 00 oOleto.<;, de CCIJTl:SpondeJ:lc:l.a sao-lhe
reex:pedJdos tmedla:r.amente. nas caOd.iCôesp~ no sen'1ÇD Ultemo.

As Adm1n1st:r;ações Posta.t.s~ autoI1Z:a.das a cobrar dos nmetmt.es ou dos destinatár105 d.os
objetos. coniorme o cuo. os direitos aduaneiros e quaiSquer outros d1rdtos eventuaIS.

Capitulo 5

Responsabilidade

Artlgo 114
Responsabilidade das Adm1ntstraçóeS Postais, InderuzaçóeS.

2. Os objetos não são. no entanto reo:pedJdos

2.1 se o remetente prolbtu.3 ret:x;>ed1ç:J.o dos mesmos por melo á~ uOla anotação feita no
enden:ço. numa lingua conhec1da no pa.tS de de.suno

2.2 ou $C ll'Ouxerem. alem do enden=ço do d~tirul!a..,::,. J mençao ·011 tJD marador do .1oca.l".

3. As AdmJn1st:raçóe!. que cobrnm uma taxa para 05 pedIdos de reexoedlção DO seu serviÇO

1ntemo estlo autortzadas a cobr.ar ess.a mesma taXa no SoeI'\"1ÇO 1nternaClona!. I. Gener.Illdadcs

Art1e:o 28
Objetos não disO"tbw\"e.lS.

4. N;lo e cobr:;da quaJquert.a.:Gl supkmenwpara os objetos de coITt:Spondêndal"el:Xpedidos
dep.:us para palS. salvo as exceções pn:vtstas no Rc:gul.mlemo r-;o entanto. a.sAdm1n1st:raÇõe~que
cobram uma taxa de reaped!çAo em seu seJVlÇa lIltemo estao autonza~ ti cobrar essa me$IIla
uu:a pelos objetos de correspondencta do regJ.me JLItemaClOIW reexpedJdos no seu propno 5ervtço.

1.1 Salvo nos~ prevtstas no artlgo M. as Adm1nJstnçoes POSta15 respondem:

1.1.1 pela perda. espoUaçáo ou avaJ1a dos objetos feg15t:r.ldos e dos objeto. comvalor declar.ado;

1.1.2 pela perda dos objetos com comprovante de enm:ga.

1.2 As Ad.tttlnJ.strações PostaiS podem compnxneter~se a cobrtr 0$ rtseos decorrentes de um
c:a.so de força t:oaJor.

5. M condJçoes de reexped1çao consuun no ~ui<.unento

2. Objetos n:gJ.Sttildos

São COnsJc1er.aaos oUletc~ mo dlStr10UI\.'l:u, dQtH:J~ que. IHJ:' Uf!; IUOUVO Qualquer. não

puderem ser encregue5 aos aesunatanos

2. Adeyolndo doa objeto. nio dlfltrlblllvel.ll. ~tn como o .eu prazo de arma.:l:t~namento.

conatam no Ree;u.la.mento.

3. NAo ~ cobrada nenhuma ta:a. suplonenur p<Uõil os objetos de con-espondt::nc1a !llo
d.Jstdbwtoe::is.~ ao pais de migem. saNo as ett:l:ÇiJes J"1l="V1Stu no ~ento. No
entanto. as Ad:a:Unist::raç6es que cobnrm uma taxa de devolução no seu sc:r.1ÇO Jnte:mo estto
aut.oIU::adas a cobIllI' essa mesma tua pelos objetos do regnne 1D1cnaC1QnaJ. que lhes fOll:ll1- ~( 'I(,
Artlgo 2lI \..~_da. ModIfkaçio OU C<lITeÇão de endereço a pedido do r=etente '<::::
1. O remetente de um objeto de correspondl::nCl.a. pode fazer com que ele seja rrlirado do
semço.e tenha o endereço mod1ftcado ou coITtg1do • de$de que esse objeto:

1.1 n&o tenha sido c:ttregue ao destlnatirto:

1.2 n&o tenha &ido eonft.scado ou destruído pela autoridade competente. porInfra~ao artigo.:

1.3 1110 tenha Sidoa~oporforça da leg1.s.b.ção do pais de desUno.

2. Cada .Admfn1straçto se ol::Jrtga li acett.ar 05 pedJd05 de rettrada. de IDOCl.tfk:.ação ou de
corT'eÇio de endereço referentes a qualquer objeto de correspoDd~postado nos seniço5 das
out:ru Ad:min1stt'ações. se a sua 1eg1$laç;\o o pennlttr.

3. O remetente dC9'l: pagar. parada. pedido. uma tax.a. espeda1 de 1.31 DE:S DQ Jlllb:tmo.

4. O pedido é transm1t1do por Via postal ou pela V12 das telecaD1un1caç6es. ás expensas do
remt:tente. As condições de tr.ms:l1l1s.são e as d1spostçóes relatilr.ils a ut.tl.iz.;tç.ão da v1a das
te1ecomU1liCaÇ:6es constam no Regulamento.

S. Par.a cada pedido de rettrada. de mod1f1cação ou de COITeç.áo de endereço rderr::nte a vãI105
objetos entregues sttnuh.aneamente na mesma. agt::nda pelo mesmo remetente e endereçados ao
mesmo des:t1natirio. cobnl·se tlII1a única vez as t.ax:as pn:vtsus nos p.ar.1grafos 3' e 4'.

1. As reclamações são aceitas no p1õl%O de um ano a contar do dJa subseqüente ao dia de
pootag= do objeto.

2. DllraDte eue puiodo. as ttclamat;õea alo acdtas desde que o problema Rja
ualaa1ado peJo remetente ou pelo dutlDaUrlo. Entretanto. qaando a reclamaçl.o de um
remete:ate H Me:re a ma objeto do dlstrlbuldo e que o prazo de enea.m.1nhameJlto preri.tto
aJada ezpUou. C'OIIftm 1ttformu o remeteDtc .ce~ de..e prazo.

S. Cada Adm1nJst::raçlo se obnga a ace.ttar as n:clamaçóes referentes a qualquer objeto
postado nos SdV1ços das outras Adn:w:J1straçóes

4. O t1'ata.meuto clu reclamaçtte- 16 eratnito. Contudo. se far solJdtada a utlllzação da Via
das telecomUnicações ou do serv1ço EMS. as despesas suplememarl$ ficam, em pnno.pto. a c~o
do n:quen:nte. As :respec:Uvas dispo$1COes constam no ~ulamento.

Capítulo 4

guestões alfandegárias

2.1 O remetente de um ob1eto Jl:g.1S'tn\do faz Jus a uma 1nd.enJzação em caso de e:xtraVio de: seu
objeto.

2.1.1 A lnderuzaçao pela perda de um objeto Teg1str.1do eleva-se a 30 DES. J..qcJu!doai o nJO-T
du ta..z:u paru por ocu1lo da poetqeu:a tio objeto.

2.1.2 A tndenlZacao pela perda de uma mala M n:~t:r:iIda pode e1e'nJ'..e: a 150 OES. inchúdo
a.1 o n.lor do~ pq:u por ac.uilo da ~tqeIn da mala J4.

2.2 O remetente de um objeto reg1Stndo faz luS a uma 1D.aen1Za~~ o con1r:üdo de seu objeto
for espoJ:Iado ou ~do. No e:n1anto. a ~em d~ ler sJdo reconhecida TeI.1Steme o

suflde:nte par.t gantnI1r. e:tlcazmente. o conteúdo cont:r.l as nsc:os ac:1dema1S de espol1açi.o ou=
2.2.1 A iIlde:o.tz;;açAo por um objeto n:gtst:rado corresponde. em prtne1plO. ao montante real do

prquíza. No emanto. essa tncleni:zaç:lo n4opode. em casa algum. ultr::lpassarosmontantes
fta.c:bJ Jl,OS par.ig:rafos 2.1~1 e 2.1.2. Os d.anos ind1n:t05 ou osluCI'Dl5 cessanI.eS mo 50\0
~dOl!S.

3.

3.1 Em cuo de perda de um objeto com e:n.tn:&a compI"OVõlda. o 1't:DJete:nte luJus li restituiÇlo
das tuas pagu.

3.2 O n:metente ta.mbCm faz Jus ao reembolso das tuas pagas se o conteúdo Uver &!do
tmettilme:t1le espol1ado ou iIVaJ1ado. No ent2I1to. a embalagem deve terSido reconhecida res15lente
o arlk:ient.e para ga.ram:tt". efka:mente. o eonteúdo contnl os r1sco5 addcntais de espol1aç.io ou=
4. Objetoa cmn valor declarado

4.1 Emcuo de perda. espo1iaçlo ou.;rvana de um objeto com valardecl..ar.tdo. o remete:nre faz
Jusa umainde:n1ZaÇ.:locorn:spondeme. em prtndpto. ao montante real do dana. Os dano& 1nd1retos
ou 0& luCJ"D& cessantes mo sáo levados em COD.S1der.u,;:io. No entanto. essa tnden12:aÇlio não pode.
em caso algum.. ult::r.l.passar o montante. em DES. do nlor declanldo.

4.2 A 1J:ldeD.1.7.açio e calculada li pantr do preço com:nte. crmvert1do em DE;S. dos objetos de
valor da mesma natureza. no loc:a.l e na epoca em que foram acdtos para transpone. Na falta de
preço corrente. a 1nden1Zação e calculada a parur do valor"On:1Jnar1D dos objetos aval1ad05 Jl2Smesmas_.
4.3 Quando uma 1nden1zaÇão é dC'VUia pela perda. espollaç.io total ou avar1a total de um objeto

=t=~'e~:e;:;~~Tr:a~~~C:O~~~~~~~~d~=~
alguma. mas sim pennanece em poder da Ad:tn1rustraç.áo de ortgcm.

5. Parde:rrogaç.;iodas d1s~ôesprev1.stas nos pa.r.1I.'!l7Úos2.2 e 4.1. o dest1natãrtofazJus a
1.ndenu.:açAo .ll.po!'i ter recebido um objeto n:g1StI'ãldo ou um objeto com valor decl.a.r.o1do espoliado
ou ;rv;utado.

6. .ÂI615te oi Adm1n1st:raca.o de or1gc:m o d1reJ.to de pagar aos remetentes no seu pais as
tndeniZaçOes prev1stuna sua 1eg15laç:lo tntcna. pan 05 objetos reglStr.il.dos. desde que nAo sejam
Lnfertore:s àquelas (belas no paragr.úo 2.1. AAdc:un1.suaçio de desUno procede da mesma forma
quando li1nden.tzaçlo e paga. ao dest!na.tãI1o. Os montantes ftcados no paragrafo2.1 petmaneecm..
no e:DI.aIlto. apUc::ãve!5.

6.1 em C3SO de ~rsoCDt'1tl':l a Adm1.n.Lst:raÇão resporu;avel:
6.2 se o remetente des15te dos seus d1re1tos a favor 00 destlnatario ou viCe-versa,

Artigo 115
1 sençao da responsabilidade das AdIIt1n1Straç6es POStaiS

1, As Adm1n1straçoes PO$ta1s delXaIn de ser respon.s.;lV~ peios objetos re1!J,5Oõldos. pelos
objetos com comprovantes de e:ntrega e pelos objetos com V;tlor decLar.ldo cUJa eno-eg3Ja tenham
efetuada nas cond1C6es esupuLadas na sua n:~u1amentaçãoparn os objetos da mesma naturca.
A ~nsabilidade e . todav1a. manuda:

Artigo 111
Controle alfandegário

1. A .AàIIUnistr.lçiO Postal do país de ongem e a do p;ns de dest:1D,o estAo aut:ol17Adas a
su'bmeteroaobjet08deco:trespondêndaaocontroleaduane1ro.segundoalegtslaçAodC5lJeSpaises.

Artigo 112= de apresentação alfandegár1a

1. O&~etos submetldosao controle alf'andegiI1o no pais de: onge:m ou de destino. conforme
o CUCJ. podem serant:r:ldos. pelo SCfV'lÇOS postaiS. com a taxa esped21 de 2.S1 DES no 1IUI%il:nc.
Par.a cada malõl M. a taxa espeda1 pode importar em. até. 3.27 OES no maxtmo. Eata tua a6 ~

cobndo por """ta da ._taçtoaIflmdeCirla e do deaeml>uaço alfandetirio doa objetoa
que foram 0Ile:l"ad0a com Illrdtoa ad.~ Da. com qualquer ouao t::rlb11to da meama..._.

1,2

1.ll

1.4

2.

quando UDlll espoUaçlo ou UJ::Oa avarta e ve:nficada antes da en~gaou. entao. JXlr OC3.S1.ôlO

da entrega do objeto:

quanáo a rer;tulamenuu;ão 1nterna o peI'1Illur. o dest..1n.alano (lU. se for o caso. o remetente
- se ha devolução a ongon - . formwa n:ssaivu ao n:ceoer um ob1eto espoUado ou
3VõU1ado;

quamlo - ........-...taç&o Iiiiema o pennI~ o objeto reilat>a4o iol
dlatrllnúdo em. uma ca.lza de contsponclbc1a e. por oe.uiAo do procedlmento
de rettrtro da recIama~o.o deatlnaUrlo declara Dio Uolo recebido:

=n:J~r::l:ra~o:~ca::~~~3eà~~~~=te~~
_do. declarar sem demora liAdm1nlstr.l~oque procedeu:i entrega do o~eto.

haver constatado um dano. Ele deve fornecer a prow de que a espoUaÇlo ou a
avaria não ocorreu ilpõG a entrega.

IlAAdIntclstrações pootals Dio No respo-...s:
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Artlgo oIlI
Permum dO& objetos

2.1 em caso de força maiOr. ressaJvaclo o artigo 34.1.2:

2.2 quando. nAo 1uwendo outro modo deCD~sua responsabllldade. elas nAo puden:m
p:rettar C(lQta dos objetos em conseqü~da des:truiç:1o dos docume:atos de servtço
resultmte de um caso de f'orça maJor.

2.3 quando o daDo foI causado por' eITD ou negUg!Dda do rr:mete:nte ou pt'CIV't::m da natu:reza do
conteúdo:

2.. quando se tI'atarde objetos cuJo conteúdo esteja incorrendo nas proibições comtantes do
:uugo 28. Cdesde que tats objetos tenham. SIdo con!lscados ou destrUidos. devido ao seu
CODt:C1ido. peJa autondade. competente:

2.5 emcuo deapreeosAo. porforça da leglSlaçlo do pais de destino. de acordo com. nottflcaçlo
da~desoepais:

2.6 qu&Ddoscaatardeobjetoscomva1Ol"declaradoquefemunobJelodedeclantçàomauduIenta
de nlor &uper1Or ao valor real do conteizdo;

2.7 quando o remetente mo formulou qualquer reclamação no prnzo de um :IU1D. a contar do
dia aubseqúente ao da postagem do objeto:

3. Aa Adm1n1straç6eS Postats nAo assumon qualquer responsab1lid.ade relatJvamente as
dec1araI;Oespresta.dasna.alClndega.qtUJquerquesejaafottnaaquetenh.amobed~1do.nempela$

ded:Iões tomadas pelos serviços aduaneiros. por ocas1Io da vertfleaCào dos objetos SUjeH:os 30
controJe aduane:trc.

Artigo 36
Responsabilidade do remetente

1. Ottmetentede um objeto de com::spondfnc1a t rnpons.ãvel por quaisquerdanoscausad05
aos outros obtetos postaJ!i. em conseq'Ü!nda da ocped1çio de objetos MO aceitoS para fins de
transporte ou da~ das condições de aceitação.

2. O remetente e responsavel nos rnesmos l.t.m1tes das A.dmm.Lstraeões PostaiS.

3. A acettaçio de taiS objetos pela agenCia de postagem não ex1me o ronetente de sua
responsab1lJdade.

4. Oremete:r1t~nãoeresponsãveL caso tenha ocorrtdofalha ou neglJgênc:1adasA.dm1nJstraÇÕeS
ou dos t:riln5ponadores.

Artlgo S7
Pagamento da IndenJzaçao

I SempreJuizo do direito a recurso contra aA.dm1nJstr.il.ção responsável. a obrtgação de pagar
a lnden1zaçlo cabe. confon:ne o cuo. ã Adm1n1stração de or1gt:IIl ou aAdmJ:n1st.r.lçáo de dest1no.
Aobrtgaçio derestttU1ras uxaspara oso'bjetoscom comprovante de: e:l1trega. cabe: i,Adm1n1stração
de orlgem.

2. -.. ao nmetonle o -., de _ dos seus dlreüos~ a f_r do
desttoati:no.1DftrAmcnte. aaBte ao destb:1atirto o cUretto de des1SUr doe.cus df:reft:os a favor do
ra::Dide:Dte. O n::metmte: ou o deItInattrio podt:m aut.or1l2r uma tettetta peuoa a receber a
iDIleDlzaçIo... a!qllslaçlo _ o permltlr.

3. A.Adm:lnis1:taç: de origem ou de desUno. conforme o caso, esti autanzada a tnde:nizar a
quem de _. por coata da Admlnlstnçio que. tendo partlcIpado do transporte e tendo sldo
l"qlUIarmeDt< lDformada. delmu que dec:orreuem doia meses sem dar uma ooIuçlod_ ao
a.uuto ou tem ter ualna1ada:

3.1 que a penla poreda deYlda a um cuo de força maJor.

3.2 que o objeto lll1ha aUlo_. conlIocado ou deatruido pela autmUlade cempetenle devldo
ao .... conteúdo. oua~ porforça da legJslaçlo do pais de dostlno.

•• ...~...~_de__oc:uo.__ autoriaA!a

• _ ...... de dbdto • c:uo u f_aIúID C ti _la lua1lcleotemeote pneachJdo.
__ de __ para lJlfoImaç6eo CDII1plemeo....... .....-.~. uma

-\101&9&O do JI'UO pHYlato ao JIU'Info 3'.

Artlgo31
Recuperaçiu eventual da lndenlzaçao do remetente ou do destlnlltãrlo

1. se. apó8 o pogameato da 1Ddenlzaçio. um objeto regtslrado ou um objeto com voIor
declarado. ou: uma parte do conteúdo ante1onDeD1e considerado pen11dD. Cor encontr.ldo. o
n:metente ou. conforme o caso, o dest1natirio. é DiSado de que o objeto será D1U1t1do li sua
disposIçIo porum. periodo de t:res mea:s, mediante reembolso do montante da tndcn1zaç:Ao paga.
Pede-K que de 1n!onne. ao mesmo tempo. a. quem o objeto deve ser cnt:re&ue. Emeuo de~sa
ou dea..- de -'" DO prazo reg_. a mesma prov1d~ oera tomadaJunto ao
de:st:IDatirio ou ao remetente. codorme o cuo.

2. Se o remetente ou o desUnatAdo des1stfn:m de receber o obJc:tD. esse tomar~se-á

pmpritdade daAdm.l:nJstraçio ou. se Cor o cuo. dasAdmJn1st:rações que arcarmcom o prc:juizo.

3. Em cao de deacoberta poRenor de um objeto COO1 valor declarado cujo conteúdo,
nx:onb'11dament e. tenha um nlor' búcr10r ao montante da tnde:nfzaçAo paga, o ~cnte deve,
J'HaIbaiur o momante de.a mdenttaçlo medlaDte • entre'. do abjeto. sem prc:juizo das
~ decornntes da dec1araçAo fraudulenta de valor.

Capltalo 8·

Cornllo e1etr6l1ico

AIt1Io 1I8
DlapooIçe.e. letaiI

1.. M AtIIDIalIaaç6a Jl'0Itaia podem acordar entre li a partlc1paçlo IlQl: ftniça- do
cozrelo eIatr6DIca.

2. O 00I'fCJ0 a1ctrOnlco 'um .emço po.tal que utl1lD. • "ria do te1ecomunlcaQ6el pua
~tIr ooaforaJda4e com o orf&1na1 e em al&UIlI le,UIldOl. =eJUafeu recebldu do
naateate. ,...Galca Da e1etr6Dica. que de-rem aerentrelnel ao dest1Jll.túlollOb forma
...... as ...-. Xo _ da .......,. __ fiai<>&. .. lIlfonnaç6e..... em ,era!
..._'...... po..laelatl61llca. -'.-eL...I'ftld__fDnD&tIa1ca

..... fII'6zlao ......"1 ..0 dcatiDaUrio• .Aa lIleDUleu -ob forma ftalca do entret•• em
_ftIDpM fecIladaI ao dllUUUrio, como obJetoa de correa'Pond!llc1L

S. Aa t:uifu rel&tlTu ao conelo e1etrftD.ico do f1%:a.du~~~l!:}-}~ Q;D licrn(3.:::l
doa cu.m:- e du t:r:iIbcJ.u: do mercado.

ArtlIu.1
&ernçu de telelmptaÃD

1. O Jeque de oem_ pamlte a _ de _ e~, 1l=!lM ~.oa

eqa:lpamentolJ de búGnllAdca (PC. computador CCJltraIJ.

Tercetra parte

Disposições relatiVas aos objetos de correspondenc:la:
Relações entre as Administrações Postals

Capitulo 1

Tratamento dos objetos de correspondenc:la

Artlgo .2
ObjetivOs reJadonados ao padnl.o de qualldade do serviÇO

1. As Adm..i.I11at:raç6a den:m fixar um pnrtO para o tratamento dos objetns prtorttártru> e
aeno.. ualm C1Jmo pua ..,. objea de luperftcie e do prioritúiOI com clest1.uo ai on
proeedenta de U'1J pais. Este pnu..o não deve ser menos ÚlVoravel do que aqucle que e aplir;ado
aos objetos ld01UCOS do seu serv1ço tntemo.

2. As A.cimfnt.!lttações de or1ge:m devcn pubJ1car 0& obJetíVOs relac1onados ao padrão de
QUalldade de Itntço parn os objetm prtot1tàrtos e .beM com dest1nO ao exterior. ten.d.o cm:oo
rdc:renc1.al os 'Prnros IJxados pelas Aàm.tnl.st:raGaes de origem e de desuno e incLnlndo a tempo
de tnnaporte.

S. M Mm.ln1stn.ç.6es Posa!s euidJun de "erlficu perlodiesmente th~ oa 'i,)UtZt:l.'J

eata.bekcldoc ~lm sebdo eumprldD&. quer DO 1mbito d.u pesqlJ11JU 0l1~ V~

6eeretarla Intemacional 011 pelu Uniões R.elrtrltu. qu.er com bue em. aeoro.e~ b~~.

•• TunbfJn t dueJ'Yel que u At1mJn.istraç6es pog;UiJ; vuiflquem. pdcill~~ir:.e.~

'Ytm sendo enmprldCA oa~ estabelecldoe POT meio de out.rc;; shlt~ dt: CD:i!::r,~l~.

aobn:t1ldo ae controlei u:temoc.

a. sempre que poq.\yel., .. .Adm.ln.latn.çõe. apllcun al5tetrtlUJ d6 eontto1~d1 qtm1ld!id~

de acniço para .. erpedJç6el de correio intenacJonal (tanto de chegaM como t!e l!.!!rb);
trata-.e de tu:Ila anllaçAo efetuada, na medida do POfllllve1. desde g pm~ro.:;r.:.m '1t(; .1
cUatrlbulçlo (de ponta a pcmta).

6. TocSM c.~·memb~fomecem .. Secretaria IntemaclMJ!! míozm.ntrbes
atuallzadu aobre ... 1.IltlmDtlpro... de aceitação dOll objetospo~lho_o!lmlt.
de poRaIem). que lhe- lleJTem de referl:ncla na. operação do at! ~:m":7tç!l r::~"1'.1!Jl

ÚltemacioDal.

7. kmpre que pouf:..el. informações de-vem ser fom'~cl~~c-p~""Q!l!:!m~;):c'i"?2?U.",

... f1UZDl1 do condu prlorlUrlu e 3U prlorlUrlu. - (~

I(
'"

1. M Adm.tnJstr.lçóes podem c:xped1r reciprocamente. por mteI"l'!lêd!o cl2 uma ou de vi!slJ.3
delas. taJlto e:x:pecUçõeS fechadas como objetos a descoberto. segt.meo as ~=-~àe:s e ar
CODreI11b3d:Is do servtço.

2. Qaaado o t:ransporte em trâDS1to do corn.to através de um pais c.COI"R!ml ao p-2S'~p2ç20
daAdmbslat:raçl.oPocta1deuepais.eataidt::1nU.cleTe.erprevl~.nu:nttlnfo~ E5tar~

de t:rõt.n5l.to nâo compromete a responsabUldade da .AdmJ.r.UstraçAo P"t!-§tA.l do pl21B cl:3 f.::rJ..n3Jto.

3. Aa15l.e às A.cb:n1n1stI';açôes o direito de expedir pcla "'ta aére.o. com1Jr...orlda.de reclt:rl:!da.~
expedJçóes de cOITdo de superfioe. ressalvada a anuenda das Adm.tn!.;;t:i<ll;Ó:es quere~b~,~
~ nos aeroportos dos seus paises.

4. M permutas trnnseorreIX1 com base nas dtspos1Ç'Óes do R.egul.a.tnev.!o.

Artigo 44
Permuta de expedições fechadas com unidades militares

1. Podem ser permutadas c:xpedJçoes fechadas por 1ntexmed1o dos $erv1ÇtloS t~.

m3rittm.0§ ou amos de OUt:ros paiSeS:

1.1 entre AS ~~ndaS psof..;l.1$ de um dos Paist:s·membros e os co:i:i'J1Uldan1es d:ls 't!.U!dade.s
mil1bm::s pao;tas oi dispos:1Çô\o da Organttaçao das NaÇ'ÕeS llmdas;

1.2 entre 05 cmnandantes dessas unidades militares:

1.3 entre as .u!~ncLaspoota1.s de UI:O dos Países-membros e os comandan1<tS de d1'.1W~ l!a!;";;'Jis

ou aere:l.S. de IUlV10s de Jtuc:rra ou :1\1Oes lDJ..IJtare5 desse mesmo pa.1S ~ta!;,i(jmctQS no
e5O'õU1geJro;

1.4 entre os comandantes de dtv1sões nava1s ou aCreJl$. de naVios d~ r,Ue:ITn ou 8V-l~~~mili~

do mesmo pais.

2. Os objetos de corn:spond~1ncluid~nas exped.1Ç'Ões rclertda:::. TIO fJa.3"2.~O

ser etclustvamente end.e~d05alou procedentes dos me:rnbros das t.1TlJd:.d:=,:, mili~ 'C'..!
Estados Maiores e da.s tt1pulaçóCSdos n:wtos ou dos m1ôes de destino ou d!~ Cl!~.f:mt!.::!;) ~::;;r.Uct,,;s
As tartfas e: as condJGóes de envio que lhes Sào alJltcaveJs &10 detcr'iIl1ru!d<!Z. d~ ::;:c'Ji"iJo C02:il Q S'l~8.

regulamentação. pelaAclm1nlstnu;Ao Postal do paiS que colocou a dIsp!M!<;:ao a ll.!"1-I.tia-dcrnillt1r. (·tI

ao qual pertencem os I13VlOs ou os aV1.ões.
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3. _ aeonlo espedaI. _AdmlnlstIação do pais que eoIoeou i dlspoolçAo_..-..,_

ou do qual dependem 05 navios ou os av:I6es de guerra é devedora. perante as AdmtnilItraç6es
envolv1du. das despesas de t:rans1to das ccped.tções. dos gasto!> 'U:rID1na2S e das despesas de
transporte aêre~.

MtlII0 411
su.pensao temporãrta de sen>1ços

1. Quando. "'" eomequfnCla de ctrcuD!ItiDdas emaordlDárias. umaAdmlDlotraçio Pootal
...... lllxigada _ susp<Dder. ll:mp<l<arlaDle e de um modo &era! ou pareW. _ r:acuçIo de
_. ela de\'e lJlfomllU' imediatamente as AdmlnJsttações lnlereuadas do ocomdo.

Capitulo 2

Tratamento dos casos de responsabilidade

7000 8000.
8000 9000
9000 10000
10000 11 000
11 00012000
1200013000
1300014000
14000

(> )
< II

0.97'
1.116
1.12
1.111
1.25
1,32
1.39
1.48

2

Mtl/I046
oetenn1Daçio da responsabWdade entre as Adm1nJstrações Poslal&.

'~'~":",'015 e-u qll1J6mctro5 apó5 COIJft:IUo
'"DI"1 bclllJe co 1 milha mII'ttima •

2. O e-dIlo de apaaço. _tala ...a._ a_.~ ..__
'n ' .... JIfIriIrÚO 1-"IAternIe eat:re ~ A J'fIri&Io.. eM,....Nr_____ a ... -todoIaIJa Q1IO ,_ ..........__çAo -.utatlft ú

____.-.._~do-to.__....__
•__a_tatl_.A_taal__,.opopodori___ _ """" paio CouoIIu> do Oporaç__toIo.

1. AUprovaemccm:trãr1o.arcsponsablUdadecabeãAdmtn1straçioPost2lque.tendoreeebldo
o objeto.em fuerqua1quer obIc:Ivaçio e estando em poder de todos OIS me1CJS~ de
tan:s:tJPÇIO. mo possa campmvar a lI:1ltI1:gB. ao deat1natã11o nem. se for o caso. a t:ranIIEIiMAO
regular a UIIla outra Adm:tnJ5traçIo.

2. Se a perda•• espol1açIo ou a ar.lrta ocorreu durante o tnnsporte. sem que sqa~
determinar o pais em cujO tenttôr10 ou serviço se vertfIcou o futo. as Admt:IUst:raÇOes em eauu.
arcam COO1 o prejuízo em panes iguaiS.

3. AresponsabWdadedeuma__oemrelaçãobdemal!l~DIoeoti.

eompromellda. "'" hlpOlese alguma. para além do valor máxlmo dad~ode _ per ela
adotado.

4. As Admlnlstrações PootalS que n.lo p.-am o servIÇO dos objeta0 com__

auumem. para taIS objetos traDsportados em expedições feehadas. a responsabllldade pz1!I'lIta
para os objetos reg!Stt1ldos. Esta dlspoolçio taDll><m se ap1lca quandoas~_
nI.o ace1tam a responsabilidade pelosvalores para os tnnspones efetuados a bordo de nano. ou
de D16es que elas utilizam.

5. Se a perda. a espollação ou a avam. ocorn:u no terntôrto ou I105 sen1.ÇClS de uma
A.dmsnI.sttaçao 1n1ermecUarta que wío presta. o se:rvtço de objeto-. com vaiar dccJar;uio ou que
adotou um V1l1or tD:iX!mO mfe:1or ao montanle da perda. a__o de ongem arca com o
pn:!uizo não cobeno pela Adm1nJstraçllo lntermed.llb1a. A mesma regra e apl.tcável se o montante
do prejUIZO e supe:rtor ao ,,;alor declarado m3Xm10 adot.ado -pela Adm1n1.straçao lnte:rmedlãri&.

6. Os dJre1tos aduanetros e outros cuJo cancelamento não pOde ser obtIdo ficam a CUlo das
Admln1stI'aÇ6e5 resDon~veL,,>pela ~rd;'l. t:5Dollnc..o nu a\1:lrt.'l.

7. A AdmJn1straçio que efetuou o pagamento da 1nde:n1T.ação sub-rega-se. até ao lJm1te do
montantcdessa1nden1ZaÇi:o. nosd1rcttosdapessoa que arrcebeu para qualquereventualn::curso.
quer contra o destmatàl1o. quer contra o remetente ou terce1rOS.

Capitulo 3

Despesu de _to e gastos terminais

/lU 100 mIIbaa DWltlmas
_ de 100 até 200

200 300
300 400
400 1500
!500 600
600 700
700 600
800 900
900 1000

1000 1100
1100 1200
1200 1300
1300 1500
11500 2000
2000 2500
21500 2750
2750 3000
3000 4000
4000 5000
5000 8000
8000 7000
7000 8000
8000 9000
9000 10000

10000 11 000
11 000 12000
12000 13000
13000 14000
14000

/lU 185km
.Adma de 185

370
5156
741
5128

1111
12!16
1482
1687
1852
2037
2=
2_
2778
3704
4630
50D3
551567_
9280

11112
12_
14816
16668
18520
20372
22 224
24076
25928

até 370
556
741
926

1111
12911
1482
1687
1852
2037
2 "l2.'!
Z406
2778
3704
4630
5093
5556
; 40A
9280

11112
12964
J4816
16668
JB 520
.lU 372
22 224
.:107fi
J.5!:Ui

0.17
0.111
0.21
0.22
0.23
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
0.26
0.27
0.27
0.28
0.2ll
0.31
0,32
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.41
0.42
0.43
0.45
0.46
0.47
.),413

0.49

Mtl/I047
Deapeoaa de_to

1. __ o dlopooto no artfCo 110. as czpedlçii<s feehadu permutadu eDlre duas
~ ou eDlre duas ag/:DdU do mesmo pais per melO dos..""",.,. de uma ou_
auUU~ (oervlÇOO de _. eot&o sujeItaS ao pagamemo das __ de-.o.__ uma~ peIoa prestados -.. ao triDIlto

teneItre e ao trtnaato martI:Imo.
2. OOelljetooa__ podam de-AIJ

....M.'· ...,uc.çu .... 1IMcrttu ao JtepIuIeato.

1. M despesas de trina1tO si<> caIcu1adas segundo as tabelas _das no quadro a_o

Pert:waoa
Despesas perlr& bruto

2

DES
1.1 Pen:uraoo terrestres _ em qul1<lmetroo

/lU l00km 0.14
_de 100 até 200 0.17

200 300 0.20
300 400 0.22
400 500 0.24
500 600 0.26
600 700 0.27
700 800 0.29
600 900 0.31
900 1000 0,32
1000 1100 0.34
1100 1200 0.35
1200 1300 0.37
1300 1500 0.39
1500 2000 0.43
2000 2500 0.49
2500 2750 0.53
2750 .3000 0.56
3000 4000 0.62
4000 5000 0.72
5000 6000 0.61
6000 7000 0.89

1. JkMaJndo o artJIO ao. cadaAd.mUUsttaÇao que: receba objetoe de corr..,alldhd ce
_-'~fuJua_cabrardaAdm1nlattaçiodeexpedlçioumaremuneraçilopolu
deapeuS _ pela earp pootallnlomac:umal_.

....entl•
:Ll ._......._00 ClIIjot4lo do _z"",,olldtaela. __oçAo__11.'"a.a'1 __~

:z.s !'mau_M. "'" apliooda. de 0.lZ3 DEl! por qullaçoma.

2.2.1 M_Mc:am_ de 5 qulJolramU__dasClllDll peamdo5~
__de~ dos ........ termlDala.. _..-

lI.l Quando.emumadada_.uma~upedIcIoza... ..__.. _,-I__.llO- u .... III _

quaDldado_de....._emum qullopamo deearp-"!oz...--
_ .. _ muzxIlaI de 17.l1l1 cbjotao. ela pode obter _~. taD oc. em ftIaçto_..._ mundllIl:

:LLl _ quaDldado" abjotoo for auperlor a 21 ou

:L1.2 _ qumaldade de oI>jotoo for Iaforio< _ 14.

:LU .. _ .....to ao '-U. a~ ap1k6_I .. e ...
.......... pdIi .....ftJlftaalto coa.. _ lllta~ _ -.
-pô>eaacz-

"1.4 1l&UM_~-.:Itaraaplil:açlodaznIaIo,...,sota_............
a~-'--""-'""" _lo...._ .. e ___"'_all1O_,.,. DO.

S.l.4.LU~ pn>Iatao__ S.4üeocaplieaJa aoo 'olHo ....d__-- lI.ulIdaúpoIoC__•

s.:L A znIaIo é detuada ""lIUDdo as eondlçóes OSIled/leada. no RlogulamenlO de ElIacuçkI.

4. CenaIe_ _

".1 Jl'U'a.ClOft'eI,o ddade••Ad:a:Waliltnç40 tlaopodl:pe41r.......~-..moa _ _ (6 :

4.1.1 Qticaç&o tua ...uaIa de 0.14 DES 1'01" objeto e de. 1 DES .... q:
4.1.2 ~"'__abjoto.,.,.qaUotza-a... zd1I......_dotla_

..............tIaO. Euc.c:UltH...JD&UrdarllJUat:rc1ta~~..UdIIa

..... H&aadO .. ooadiç6a ••peclflcadu ao ReJeulameDto de Ezac"DOAe.
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Reualn.du .. d1Ipoalç6es cODStante. no item 3.3. quando uma A.dm.1nistraçio de
l\eSt1D.opec11raremDIlcraçAocapecmcapan Dcone1oemQmmt1da.de••~~1)
de e.zpediçio ~ habilitada. ped1r que o reato do !1m:o fique sujelto li reYislo preriata
.... puaçaío S.l.

S. O Conae1ho de Operaç6el POItah estA autorizado. mod1flear .. ftlD.uneraç6es
lIlencJ.oudu DOIlt~:.Ic 4.1.1 no iDtcrralo entre daLI congrenc.. Arerido que J'O'l" aa
efetuada lIeYcQ buear...e em dadOl econômico. e fln.anc~ confli't'cls c rcpreaentaUroa.
A. eYCDtuU mocUJ1caçlo a at:r dec1lUda entnri em T120r em. data flDl1a pelo CcmKlho de
eperaç6e1 POItala. Elte ílltlmo tamw,m cstA autorludo • defluJr .. mD4alldade. de
apUcaçio elo alltcm& de remueraçio mencionado DO item 4.1.2.

S. Qualquer A.dmJn1stração pode renunClar. total ou paresaln;tente. ã remuneração prev15ta
no parágrafo)'.

7. AsAdm1n1straÇ6eS lntc:ressadu podem. 'Por acordo bUatem ou mulUlatenl. apUcaroutl'O$
aatemas de n:ol1.mer.a.çiO para o pagamento das suas contas por conta dos gastos tennIna1S.

~,,:,,50das despesas de tr.lnslto e dos gastos termlnaJs

1 EatlD lxntOS das dc:::spe:us de tIanstto t.en1taI13l ou tnaritlmo e dos gastos termiD3JS os
obJetOs de: correspond!nc:1a relativos ao semço postal menc:1Onados no artlgo 7..2..2. os objetos
})OIbJS nAo d!s1:r1buidos devolv1dos a ongem em cxped.1ç:óes fechadas. asS2m COra0 re:messas de_1IO'l'&1S-.

,. 1'oduas.Adrn1n1str.lCóesdedesttnoquecutdamdotr.msporteaereodocorn:101n1ernac1ona1
parac 1ntenordo lIeU paiS. fuemjus ao reembolso dos custos suplemt=:ntares OC:lStonados por esse
tnnspone. deacle que a d1standa médta ponderada dos percursos efetuados ulUapasse 300
qu116meac.. Salvo acordo que pn:veja a gratuidade. ilS despesas devem ser un1formes parõl todas
as expedições pttorttUlas e as expedl-<:ôes aereas ?t'CCedtnt"e!. do atcnor • Querc~ CVRa postal
seja reencamtnhada por VIa ae~ ou não.

4. Entretallto, quando a eompensaçlo das desp.... tennlnaJs recebido pela
.Adm1tIHuaçAo de destino ê bocada. especificamente, DOS custo. 011 DO tarlfu
lDtemu. Dia I!: efetuado nenhum reemboko adlcional por couta das deapeau de
transporte amo interno.

S. AAdmIn1otraçlo de destino =Iui. eom mtu ao el1eulo da cllattnela m~dIa
poDderada. o p.... de qualoquu espediç/los pano as qualo o etleu10 da eompenaaçlo
das clespau tezm1Da1a t t e.pecUlcamentet baseado no. C1Dtoa ou nu tulfu
Il1temu do AdmIl1IatJaçlo d. deltino.

6. 501ft> acordo esped>1 eutre as~ In_. o arugo 48 apll<:a'" ..
r:z:pedJclJes atreas para 05 8eWJ eft:D:tuaiS pereunost~ ou maritlmos. No~. nlo
eooej:un quaJquel' pagamento de despesas de translto:

G.l o trambordo das e:xped1çOes &tteu entre do1s ae:ropon.o. que atendam. uma me:ana
ddadc:

otnnsportedessasexped5ç6esCltt'eumaempottoque.~umaddadeeumenttepc:8tD

1o:al1zado nessa :mesma dd.ade t: a deYD.IUç:lo dessas mesmas Jna1u cem "fiIt&S ao seu
rerzram'nb;rynento.

ArtIgO 151
Demonstratlvo das despesas de tnlnsIto e dos gastos termlnaJs

1. D<5peSlI5 de 1r.\Jl5ltO
ArtIgo IIS= báslcas e eáIeuIo das despesas de transporte ae:reo

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5

2.

2.1

o de:manstrattvo das despesas de t:r1mstto do corn:to de superfid.e e elaborada anualmente
pelaAdmttUstraçâo de tnns:tto para cada.Adm1n1saaçAo de ortgem. Ela se bue:1a no peso
das expedições deçac.had.u da:raDtc o ano cODlldendo. e receb1du em trInalto. São
aplIadas as__das DO llItlgo 48 • •

As de3peS3S de tti&ns!to com:m porconta daAàm1nlStraçào de ortgem das expediçõeS. Elts
do pagãveJs as Adnún.tstraç6es dos países de tl'ilnSfto. oU cuJos !letVtços p3ItJc1pem do
transpone terrestre ou nmritlmo das exped.1çóes. ressahtada a o:ceçáo pn:v15ta DO
porigr.úo 1.4,

Qwmdo a .AdIn1n1sttaçio do pais de t::Iõll1S1to r...ao parudpa do t::J:'<lmPorte terrutre ou
marit1mo das o:ped1çóes. as despesas de trãnslto co~nd.eD1es são pagave15 2
Adn11n1sttaÇi\o de desuno se essa estiver arcando com os custos relauvos a esse tn\nSUo

As despesas de t:ransporte tnaritlmO das apedJçbes em tr:/iI1s1to podem ser acertadas
diretamente c:nm: ,;LSAdm1n1strn.ções PostaJs de o~emdas exped1çóes e ascompanhias de
navegação marittma ou os seus agentes. A Adm1ntstrnçao Postal do portO de embarque
envoMdo deve dar seu consentlmento pn=vto.

A Adm!n1str.l:çAO devedora estil 1senta do pac,amento aas despesas de trânSlto quando o
saldo anu;l.1 não ult:rapassa 163.35 OES.

Qutos ter1IllnalS

Pua De cbJetoa de eotrupond!Dcla, C01D C%ceçio da malu M. o demonstraUVO dos
gastos term.lnalS to elaborado anualmente nciaAdm1n1stTacao credora de acordo com o l}t:sc

1. Ata:a bUJcaapUcáv'elno aecrtodecomas ent:reAdm1n1straçOesDOtocmtcao. transpOrtes
atreoo é opron4a pelo CoaaeIho do 0paaç600 _tala. JCIa t _ pelo __

"'_HIDJldo a flmollla apoc:Ifleada ao IIeplamcoto.

2. OejkuJodasdespesasdetnnspcrtcaéreodasexped5ç6esfeehadas.dooobjetoopnort_
e dos objetai aereos em tr.\n.sl.to a descoberto. da mesma forma que as respectiVaS moda11dades
de e1aboraçt.o de demonstratlv05. constam no Regulamento.

capitulo 5

L1gaç6ea te1em6.ticas

1. Aa AdtD1D1sUaçõeo l'DUaIa podem d.e1d1r pela ImplaDtaçlo de l1Iaç6eo
tdemit1eu entre ai e com DPtro. parce:lnM;.

2. AaAdtD1D1sUaç6esP_lDtexeuadU"011~p&nleseolheroofomecaloru

eM .uportN t~D1cCMI(bardwua e .oftware8) que alrn.m' J'N11saçi.o cIu pennutu
d.dod....

3. Mediante eDtendimento com o preGadorde KZ'riÇOtldarede. u.AdmlD18traç6a
Poctala acenam. bllaten..lmeAte. a modaUdade de pq:amento deua: aerri.ç:c..

realdu~~duranteD&aoeou1daaclO.Sioapl1caduastax:asfixadas
no anJ«0 .8.
Pua .. maIu li. o demcnaaaat1Yo doe lUtoI: tennJnaia t daborado onalmeatc pela
.AdmbI1atnçl.oCftd~com bue DO peso .~elto'cobrança dOl,utOl ten:I:lJDa.lI;. de
.-do _ U COO1d1ç_1lza4u DO utlCo .8.

I'arapoder-O~"'~dconeemdasmaJu__
_"""ememe. para cada apcdlçIo: . ~~'.•,

- oJlC"O da -.. poItaI1_11Udaldu): (Iv~Q;"\~)
- 0_du _11_ de 11 qo1JllIramu: \, .:'
- a__d. _11 aU 11 quIIoaramao. . ... "

QaaIIlIo--.-. de do_ a __ • o __ olljotoo em

=~:.-=-u m.....·"d·d... bu11cadu'1U) R.etuJ,a.mato pua.-ta

U Aa---,,,,,,,-,,p«lcm dcddlrpola c1aboraçAó de um demanstnllvo dos
poIoo - nu ..... reloç6es nciproc:u atravis de métodos estatlstiooo dlfereotcs.=:n..::=o~=:: uma pe:rlOC1lcldade diotlota do prnlata DO

2.8 ===~%*:dopopmcnto dos gutoo termlnals quando o saldo

3. Quakruer~ está autorizada a submeter a aprm.açao de uma Cunado de
itl>ttroo 00 _ anuais que. ""lU_ da. _ ~o mUlto da realidade. Esta
a>bttragem é c:ouotI1ulda como pn:vlslo DO anJ«0 128 do Rcgu_ento geral. Os lirbttros '!In o=de fixar. de formaJ11Sta. o nlor du despe:sa.s de ttansUo ou,~ gastos termmats. serem.

.... AaAdml.D1ltnç6esPoRaiJllAollornpond:rela.DemfID&Dceiftellemj1l;rl4lcUleate.
Ie'" cnstn AdmJ..D..iI;tnçlo nlo efetuar oe NameDtl» dmdM pe.Ioa NrriÇOl rdadoudol
l aeeuçlo de pennntu tc1emlt1cu.

Capitulo 6

DIsposIções cIMrsas

ArtJgo ali
N:erto/llquldaçAo de contas

1. 00 _ du c:ontu IntemadonlJs relatlfts ao tráfego pootal entre as Admtttlotraç6eS
__podem..,.__ trattaaçl>cs OOlTeD\es que 5<\0.efetuadas de eoufOTU1J<lade <:olD as

CIl>tl«&ç6es tnten1&dOD&llI U8UOla doe _membros toter=dos. quando edsttt= acordos.
~ re:spdtO. Na aua!:Dd& de taUI ac:on:sc.. eNelllICCJ'tOlI de contasdo efetuados de confmmk1adc:
com as dJspoolçOeo do !leIUlammto.

Artlgo 158
_çao de lnl'ormaç6es, publ1t:aç6eo da SeeretmIa lntemadonaJ. consenaçao de
cIo<:WneIlIo. fonnuhIrto&

1. ....dlIpoolç6eo_.preota;Iodelufarmaç6esrelattnsàe=:uçAodosetVlçOpooUl.
àI publ1ctç6ea da 5ecretaJU. IntemadOnaL i cofJ.IervaçAo dos documentos e aos formulár1os a
oen:m _doo constam !lO Rqulamento.

Capitulo 4

Despeaaa. de transporte aéreo

Quarta pane

ServlçoEMS

1.

1.1

1. O Jel'Y'iÇo EMS constitui o ma1a ripldo doe 8eTYIÇOtI postal5 pormetos Il5icos. Ele consiste
em co1ew. tran.a:a:UtIr e dJ,atrtbwr em prazos muno CW105 cmrespondtndaS. documentos ou
mon:adonu.

2. O Mmço lCMlloatl roJ1Il&meat04o ema__ .c:onIoo bllatenla. 00 aapec:too quo
"'" elo --....t. Nll400 ,. __00 elo dloc:IpJ1aadoo pelu ~ç6eo
apropriatu doo _ do tbtl&o.

3. Elte leJ'Y1ÇO ~. na medida do poe.atvel. IdenWlcado por um logotipo Id!%1tlco ao modelo
_. <:oIlIPOOto poloo ocaum'ea clementoo :

1.2

Aa deapesu de tranapotte par.l qualqueT pen:uno aém> cabem:

quando .. tratar de e<pedJçôCS fechadas. à Admlnlstração do pais de ongcm:

quanàa 8C tratar de objetos pnontiriOS e de obje~ aéreoS em trAnsUo • dC3C0bertO 
SDdutDdo OI mal c::uemunbado5-;, Adm1n15traçio que entrega OIS objetoe a uma outriili
AdmIDlItJaçlIo.

2. EItP IDCIZPU nonnu apUcam-ae u e:tptdIçOesa~ aos objetos~ .c aos
objetoe.aéftOl. em'translto • descoberto tseIU.OS -de despesas de trtm.s1to.
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uma "'laronja:
u leau EM.S em uuJ.:

- {alXu hOrlV>ntala IaranJ•.
o logott:pO pOde aer eampletad.o eoI:D o nome do~ nac1clQaJ.

4. As tartías 1I1erentes ao se:tv1ÇQ são ftx:adas pela Adm1n1straCào de ortg~. tendo CI1 conta
OIS custOG e as cdgl!:nc1a5 do II;lercado.

Quinta Parte

D1Ipoa1ÇõeS Ilnals

2. O-...,-"",..apIIca.~ cqJa~DIopezmlle._ou.
1DDlIllleaçAD do ADdaroQo _ oI>j_ de~ • pedldo do remetczIl2•• partlr do
momento em que o _ (OI toformado da chepda de um oI>jclo a ele cnd=çado.

ArU&o 158
CompJDlllls506 n:latlvO<l às medidas penaJs

1. CJlI; Gcwemoa em. Paises~memb:rc5 emupt'Omctem-se a tom3r. ou a propor ac. poderes
~ doo oeus paioes. as mcdldas =:cs.sartas:

1.1 pua punir aíalslBc:&çAo de selos JXl5ta1s. ainda que rettrad.os de drcu1açIo, c doa cup6eB
__bltamaclGaala:

1.2

1.2.1

1.2.2

loS

pera puDlro uso ou o~ :

ele aeloo _ falolllcadoa lalnda que rcttradoo de drcu1açIo) ou que Já tcoham Aldo
_.bcmoomode~faIslllcadas.ouJáusadas.demáqUtoUdefraIlqucar

ou de ptCD5U ttpogrlI/lcaS:

ele cupõeo.rapoata lD1emadolla1s íalslllcad05:

puapmilitre reprtm1rquatsqucroperaçóeslnludulentas deb-bl1c:açto e delaDçame::nto de
Y1Dbetas e selos em. uso no serviço postal. fals1ncado$ ou tmttados de tal manetta que
~Kt'c:onfund1dCl5ccmuvtnhctucselost:mlt1dO$pdaAdministt'açioPostaldeum

doo Palscs·memhros:

pua tmpedJ:r e. se for o caso. punlr ao tnclUsão de entorpecentes e de substandas
pu:otró:pk::as. bem como de subsUnc1as ap1o&1vas. 1I1ilamivds ou outras substanc1as
pengoas em objetos postais em CUjo favor essa tnclusão não esteja ex:pnssamentc
.utorU:ada peJa Coavcnç.iO e peJoo Acordos.

1. PCZ' derroa:aç&o do art:iI" 6.4•• Adminlatraçlo~taldo CaD&d.i. aU. au:tDrbad&. to
bnrtazaa"""talad1f......_daqucluprnlotaa..CoDnJlçIoe__...~.._

.. q....tIO forem a4m1tldu pela Iellalal'lo d. lIC11 pala.'

ArUgom
Exceção ã franquia postal relativa aoa cecogramas

1. Por dl:l'TClgação do llrtJgo 7 •.&. US1Ste âs Adm!IUstrações PostaiS de S40 VkeDte e
Gr=adJnu e da Turquia. que rW.o concedem a franqwa postal aO$ cecogramas no seu R1'ftço
Jnterno. o din:tto de cobrar as uxas de franqueamento e as taxas espeda1s que nio podem.. no
entanto. ser supenon:s as do seu serv1Ço Interno.

2. PorderrogaçiodoartlgQ7.4.2SSlsteãs~tnçõesdaAlemanha.daAmérica(btadoa

Unk1o&l. do C:madâ. do Reino Ut~doda G!ã·Bretanha e da Irlanda do Norte e do Japio. o dlretto
de cobrar as taxas espec:1aUi. lJue ~ llO ~lDlli..°,:ias .lCS cecogmmas no seu servtço U1terXLo.

ArtIgo IV
Pequenas encomendas

1. A obl1gação de partJc1par da peIlDet3 de encomendas postaJs que u1tr:l.puaem o pelO de
SOO gramas nAo se aplica as Adt!L1J:l.iatraç6es de 1tUam:nt.r e da Papua· Nova Gu1nê. que CIt.Io
tIDposstb61tadas de gannttr essa p:rI!lUla.

Artlgo Iill
Cond1ç6es de aprovação das propostas referentes â Convençào e ao seu Regulamento de
E%=lÇáo

1. Par2 ae tomarem cxecutôrtas.. as propostJ15 apresentadas ao Cong~ e re1atMIs ã
pn:sen1eCmm:nçioeao~uRegulamentodevenserapt'DYadaspelama1onadosPa.ises·me:mbroc
pretentes e YOtantes. Pelo menos metade dos Paises-membroSi representados no~ dewe
estar pnsente no momento da votação.

2. ParalCtoroaremc:xecut6r1as.aspropo$taSre.1athr.tsaoR.qulameD,toquercnmtrmsf~

peIoCmJ&reoooaoCo1uldllodeOpera~_talaparaÍ1llSdededSáO.ouqueíorcm.prcocmad25

CIltredola~.dcvemscr.provadaspdamalO""d05mcmbroadoCoualllodoOperaç6d_.
3. Para Ktomarem excc:ut.ór1a$. as propostas apresentadas entre 0015 Congresso. erel.attvas
li prcICIlte Convenç.ào~ reuntr:

3.1 doiI tCI'ÇQS dos sufrágJos. & metade pelo mtnOl doe pa1aea-memmo. da DIl1Io qae
tapOaderam. cousulta.. se se tratar de mod1flcaÇÓes aos artigos pnme1ro a .,. (pt1me1ra
l'Utel. et-a 11.13.1601 18.20.24326. S4 a38.lsegunda panel.43.2. Ua51.1551terceua
pane) 51 a 60 (qwnta panel da Convençao. e a todos os arugos do seu Protocolo FJna1;

3.2 • maioria dos sufráglos.• metade pelo menos da. palu...memhftIa da tJD1lo qae
J'apoadeum , caaaulta. se 5e tratar de mod1fJcat;ões~ afetando outras
dJspoalÇóes que não aquelas menclOnad25 no parágraío 3.1:

3.3 • ma1or1a dos su.friig1o&. se se tratar:

3.3.1 democUfiCaç6eSdeoróemred.adona1:bci1spoa1(óesdaConvetlÇãoquenáoulIJCIldaDadas
DO paráçalo 3.1:

3.3.2 da~du~ da ComeDç«o e do &eu _ FlDaI.

4. __"~ S.1._.qaIIpm_

.".ta~--aoJa_pUIft1_.1&OlIIIIcIqü_ta. O _ de'-'lIIr_--,,__ao_Ganl" __...~.__-tar_~.-- ..-ta_._tar.._da

----.
ArtlCD 10
l!:D!cuçto e vI#nda da Comen\:t.o

1. A~0lzJn:DçA0~.YfClrem 1" lia jaDaize" .-e pcrmanc<:erá em"'lorau: ••~ _ ...... do pmcmo eoz,craoo.
E._.........sade. oal'\elllpotJ:Ddi_Go<re:r.- .pn:xntc

CDarmçIoomum~que-empoderdoDlretcrGera1da_lntl:madoDal.1Jmae6pIa do__<:Dttque. cada Parte pelo Govano do pais _ do eoz,craoo.

7f!ltD em lInI. em 14 de ..__ do~

Protocolo Final da Co~venção Postal Universal

ArtICO I
DIreIto de pn>prledade aoI= oa objetoa poatala

1. Oartl102'.......apIlca.AIItIpa.-..-.._..._ ..BdIre.
..-.aoBnm<1o.r-a1am...CAaadt..DomIDl<:a.aoEpo. *,,~~.GimI>lLaoGma.

AztIIDV
~.p..., JDú:ImO

1. _ '-'-I'lo do utl&o lI.S.2. as A4mllllatla~ do Cluladt • da JriaIIda _
aatodadu • Ilm1tar 1\ 2 qtü!uJ"Pmu ..,~ mJ.zimo da. Impreuoa Da cUf&da • _
~.

ArtIgo VI
MaIis M regIStradas

1. MAllm!oJ5ttllç6c _ da AJnéI1Ca lEstados Unidos) e do canada cotlo llUlo<lZadas.
DIO aocIW' as mal25 M~das e • não prcstm' o _ rcscm&do aoa obJctoa J'CIIl&lrIàoa ia
refe1das ma.las p!"oct:~ecte:; de ~""~5 t'ai:;;e!;.

ArtIgovn
Postagem de objetos de correspondenda no e:tter1or

1. M_ç6CSPostalS..""'_lEatadoalhWloal.doRelnoUnldodaGrI.._
e da Irimda do Nane e da Gr6cla teScrqnHSe o d1n:ttD de cobr:ar uma ua:a. relatrra. ao c:usro de.
tnbalbosOCilS1CD.2.dO$. de aua.lq~Adm1mst:raCi,oPostal que. porfcrçado art1go2lli.... lbe óet'oh'a
objtto& que naa fonm. na o~eII'. r:rpedJdos como objetos posta1S peJos ee-. aerYIçaII

2. Pord.I!1TOf.~do arttto 25•••• A4m1J:Ustnçlo Pocta.1 do ea.adA1'8Mft'&oM od1nlto
de eDàrar .. .Adm1D1sa'ac:'o POfIuJ de o~emUJIl& rm:a.ma.eraç:60 que lhe pamlta~
lia JIl1a1ao 4~ C'U'tc. que lhe fonm oculoJ&ad.cM pelo tratamento deua -.tet-.
s. O artiIo 2:5.4 alltorba t Adm1n1straçlo de datiJlo a rec1amu • .A4m.laJatnçl.o de
~cnc.w.al'!:~:n::n.r;f..J .....JI~L_ ·~tld:l: l-tl: :.....:u~~.:td.1st::rlhu1eiodc.cbJea:. dec:cr...... dbdl
""" ..,_qaantldadc. O Ileblo Daldo da GrI.·Bn:tanha. da Irluda do

!Corte:~..o dJntto de1lm.ltareue ..,ameatoaoYa1or corraponclute" tarlfalDtaua
do \l&lO .. _ apllctnl_ ob~ cquift1cJlta.

4. O artIIo 2ll.4.-• _taçlo de daalbo • reclamar • _tIaÇIa de
~...~adaqaadapol'caatadacl1st::rlh1çAoda.CJb.feto-de:COilUl'bat
_ ezteriar' em paade qauatidade. oa HIUlate. paiM. ftHl'ftDl1C o d1relto de: UmltaraH
pefaIH:at.e &OI Jmdt. aatariza.doa Da Coa9'alç:io e no JletaJ,.ameAto pua o lCGft'áo em__o_lEatadoa DIlldooI. _ BaIlamaa. Barllad... Bnuac! DuMoalam.
~__uaIdodaCld_... Irlaa.da do 111 Tcnit6rtoa do D1tnmarq...
....- .. _ Oaldo. __ !AdIa. _1IIcp&L K _dia. PalaM_.
AatiDIM Jlolucleaa • .&'1Ib«. &&a.ta L6cfa. "o Vloeate e GranadiJIaa. Sri1.aDka. 8UJiaa&e.
TaIIbdIa.

IS. ..qae peee ia nuahu feita. DO item..&... ",mntea p&il:a raternD1..e o d1re1to
ú.,Bcar "1IltelJa o dlaPfl"O 110 &rt1(o 25 ela CoDftJlÇio" C01TlCSpOltd!Jlcla rz:ceblda doi
oapIAtM _._ da OalAD: AlomaIlha. Aq...tlna. _. BruIl, Bmkbla .......
Caaaz6ao. CII1pn. COte d'1Yo!rc lJlep.l. Elite. l'raaça. Grieta.. Gulnt. macI. 1Wla. oIapta.
JOOdbla. LIhoDo. lIaIl. J4a1lritbla. lloI6aaco. Po....,a1. Scn"a1. S1rla {l<cp. Árabel. To,o.

=ç~
1. Em cariter c:o:cpdonal. aAdm1nistração Postal do lJ."'bano não aceita obJetoa rea:lat::racto.
quccontenhammocàas.papelmoeàaouqua.l5qucrtitulasaaponador.chequesdev1agml.p1auna.
ouro ou Jrata. manufaturados ou não. pedIas prec1asas.Jóias e outros objetos preClOS06i. Ela não
seobngaaoblervarodWp05tonoart1goS5.1demodongorosonoquet2I1geasuaresponsabWdade
em caso de espol1açâo ou avana dos objetos regiStrados. asslm como no que se refere aos objetos
que contenham objetos de v1Qro ou fragets.

2. E:D:1 caráter excepctonaL as .Adm1n1!;tr.açães POSlalS da Boliv1a. da Ch.1na (Rep. Pap.). da
Iraque. do Nepa1 E: do VlE:tnI nio aceitam objeto. re,latradoa que contenh:un moedas. c«lulas
bancartas. papel moeda ou qUaiSQuer titulos ao portador. cheques de V1a.gem. ph1.tlna. ouro ou
pr.llt:l. manufaturados ou nio. pedras preoosas. jóiaS e outros ohJetos preciOSOS.

S.~iRlI:1a.uaarreMJ"ft1eod1rdto.doacdtar_objeta.COID'ft1or
deC:1amdO fIM coateDhaJa. _ objetoe de Ya10r .cacioaada. ao ~o 28.2. po1a ....
lqIolaçIO bl_lIp6coK • -o_te Upo de abJe.....

•• ...Admlaktn~!'Datai do Nepal do aceita _ objeu. reatat:tadoe 011 com ......or
__...--ctUIubaaúriu..-.aaln>aconlo..pccla1...._lIm.
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ArtIgo IX
ObJetoG aUJello& a d1n:llD& aduanelros

1. com fulcro no artSio 28. as Adm1nJstraçócS Posta1s dos Rgu1Ilte5 países nao ace:ttam
abjotoo comnlordeclarado que C<lI1tenham oiljelDS~el_ a d1n:lto5 adullIle1n>S: BaIJaladesh.
EI saJvador.

2. Ccmfulc:ronoartS«025.uAdm.tDJstraçõesPostaJsoo.JleiuJntespaisesDãoace1tamcarta5
_ e~ quo a>menham objeta0 oujeltos a d1reltoo aQullIle1n>S: Af~.
AIblDla.ArábIaSaud1ta.~. Jle1anIa. CaJuboc\ja. cemro-Afnca. CIUle. Colómbla. Cuba.
ElSo1Ya_. Esl6nla. EtIOpla, 1Wla. NepaI. Pa1lmlá (Rcp.l. Peru. Rep. Pap. Dem. da Corda. São
MlUlDO.~tIo.~ IJc:ran1a.U~o eVc:uezuela.

3. Cc:míulcron0attli02S.as.Ad:rn!IUst:rõlçõesPosta1sdosseS!mntes1J:llS('...nãoat:e1tmncan.as
ortllnáI1a& que comenbam obJc1OG SUjeitos a dirdtos aduane!rOs: Benfn. Burk1na Faso. COte
d'lvulre (Rcp.l. DJlbuU. Itmc:u. Mal!, MaurllAnla. Nlger. Oma, Senegal o Vlo-.

4. Nio obstante o d1spomo nos par.igrafOB I' a 3'. as n:messas de SOI'Dti. vadnas. bem como
as remessas de medicamentos de pt1metta necessidade e de difidl obtençlo aio acettoa a:n todos
ao casos.

s. AsAdm1ntstraÇÓes P05ta.1S do Egtto e da Rt:publJca ao ::'1Joao e:;t,ao autonzaaas a cobrarum
suplementodeO.16 DESsobre as despesas detr.ms1tomenc:1onaciasoo a.rt1go48.1. pua cadamaIa
de objetos de correspondenda em trnns1to pelo La~o Nasser entre sballal (E~1toJ e Wadllialfa
15udãol.

<I. .AAdmtnlstraçio Postal do Panama fRep., c:sta aULOr.tlaU", a cobrar um suplemento de0.98
DES .xm: as despesas de transito mendoDaqas 00 a~o 48.1. para caaa mala de objetos de
CC&lespondeDdacm t:ra.nstto pelo Canal do Panam:4. enl.I'eos portos Cle B.llboa. no Oceano Pac:í1lco.
e de CJ1ICobal. DO Oceano AtlAot1cO.

IS. Emcariterca:epdoDal.aAdrnm1sOõ1ça.o l""~oJ":'J·o..Y"4l""'.l.litc:p.JoL.:t dutonzadaa cobIõU'
uma tD:a de: 0.65 par mala.. em todas as apeá1Çbes COJocaaas em eotn:postos ou suJetta5 a
trambo:do nos po1'tc. de BaIboa. ou de Cr1stooa1. deso.e Que essa .AdIIlln1Str'aÇião mo n:ceba
qualquer~opor etm.ta ao t::rnDsno aessa5 malas por tt:I1'a ou por mar.

8. PorclerrDgaçlo do art2g048.1. aAd:m1IUst:ra.ç.to Pastai doAfegllllStaoesta pI"DY1sDnameD1e
auton:z:adL devido a r:1.lBcu.1dades peculiares que ela V'l:IIl encoommdo. no tocame a IOdOS de
tl'aDIpCIIte e de COID11IDCaÇào. a cíetuar o tr3Ils1lo c1a5 apealÇóeS lechad.as e àas correspo:odenctas
a deocob<:rlo allZYis do ocu poIo. em conrlJçóes espcdoImente CODVeDdOnadas emn: ela e as
AdmlnlsttaÇóeS Poolals lmeresUdas.

ArtIgo X
Rellrada. ModlJlcação ou correção de endereço

1. O artlgo 251 nio se apUca a Arat1pa e Bazbada. às Bahamas. ao BareIn. a Barbados. ao
Belize. aoBotsuana.ao_Dam-a.aoCanadá.aClnppura.áDollllnlca'''P1~áGlmbta.
ao Remo UDIdo da Gri·_e da Irlanda do Nane. aao Tm1lónoo do llIlnuDar depeDcIentes
do RelDo UDldo. a Granada. á GuIaDa. ao lraque. á _ •• JamaICa. a Klrlllatl. ao Ku1n:lt, ao
Lcooto.iMalisla.aoMal2vl.aMlaDmar.aNamu••Nlgé:la.áNOOllZClándla.aoouema.aUpnda.
á ?apua·NlMl Gulnê. á RepÍlbllcaPap. Dem. da Coréla. a São-Crlstávio-e-N..... a _ LUcIa. a
São Vlcc:utc e Granadmas. a SaJomaa lIlhasl. a 8amoll 0dlIentaJ. ás Seychclla••_~. á
5uazlllnd1a. á TomAn1a(Rcp. UJlldaI. a Tr1Dldade eTobago. a Tuvalu. aoVmuatu e iZlmbla. "'!la
lcglsIaçio Dáo permite a retlrada ou a mocIlIlcaçáo do c:udcreço dos ObJelDS de <:om!SpOIIl\II% a
ped1do do n:metente.

2. O artigo 29 apl1ca~ àAu~ na medida em que ele for compatfYel com a Jcgis1açAo
mtema desse pais. .

1. Por dctroCaçlo do artltD 80.4. as MminlatraÇ6e1 Pa.ta1a da Adbla saudita. de Cabo
Vem.. dO CIlade. do Gabio. doo Tonlt6rioo dO lntnmar que depaulem do JleIIIo 1laIdo. da
_. do Iri (Rep. 1slImIea). de 1IIIaDmar. da )1""'011& • da llJrla (Rep. Ázabel e da ZImbIa
reHnam-H o direito de cobrar uma tua de ncJ&maçAo de Ht&a cUeatea.

2. _deno,açlodoanli0SO.4.uAdmllllauaç6aPoatúadaMleatlDa.daEaJonqula
e da Tcheca CRep.) l'e.ttnm-se o dJreito de cobn.r uma tua espec1al quuu1o. em lRfD14a •
&e.toel feita. em clccorrtDcla da n:clamaçAo. ocorre que a mama eueee ele fua.damalto.

ArUgoXVII
Despeoas de transporte at!reo Interno

I. Par c!emllI~ do arUgo IIlLS. u Admlnlstraç6es Pootala da _ _to. ....-._c.-v_.doCoqolRop.J.dec-.cla_(RcpÍlbUCal.deEl_.
...~."'GoIlio.daG_daGuatemola.daOllluL da__lbp,J,da-..uo.
da ?apua·Noora-GulDé. I e do VOIluatu. reoemun... o dIretto de eolmIr 00

~ deridos por conta do ene8Tlunb mnento du a:pedIç6es tote:madona1s 110 mtenor do
pois porm a_.

2. _damfaçIodoutlfoll2.ll.o_çAo_deJlla..."o..o.ona_._1O
deClDl:nr'.~ dnidoI:parcaetado..eemt·)··_to"'a:pedIç6a1D~
deat:ro de ... pala. qae:r HJaM da re"'lC..m'nbed.. oa. do peJa 9Ia _beL

S. _ demlcoçlo doe utlfoo 112.4 e 112.11. as AdmbIIatraç6eo Poatúa da __
__1lDIdoo1.dOCaDadi.dolrilRep.lallm!ca)odaTuq1da__o_
da&~_taIo._._doeu:aa_...... u .....__ de____Ia_,ondu poIo c:cnnIo de elletoda pn>c:Mate de qDalqaer AdIDIaIatzaçlo _
zeJaçIo. qDaI eIu ..tejom opllcoBdo o aIRaDa de__ paro ao,__•

CCB. bue. IllIpCCUlcuaeate. aDe C1IIU. oa. ... tatlfu lIltenlu.

E.poTsenmlade.ooPlenl]>Ob:ndártooabalxomenelonadonedlgttmnopresentePnltoc:oIo.°qual
te:rá.mesma (orça e o mesmonlordo que lJC as suas c:11spoldç6es esuveue:rn tnseridu DO própno
tcao da CQI:lvmçio. e o ustnaram em um exemplar que é arquwadoJunto ao Dtretor Geral da
Sccretar1a 1ntemadonal. Uma côpla do mesmo ser.í. entregue a a.da Pane pelo Governo do paiS
anIItrl40 do Coogresao.

ArtIIOXII
Tua de _taçAo olf''''''eJ'no

A~Pon:al do GdlAO:rtlHl'ft... o dJreito de colIIvlle __ cUeatee-.a tua de
~ oJlimdeI6rIL

ArtlgoXIII
RespoDAbllldade das Admln1str.lÇÕCS PoIItallI

I. /lJJ AdmmIstraç6es _ do ~esb. _ Burlàna F.... eo.ro (Jtep.~ cete
d1volre (Rep.l. DJlbut1. indla. UbeDo. Madap.acar. Mal!, Maur1Wlla. NepaI. NIger. ScDegal. To«<>
eTlIrtpUa estio autotiZ:l.du. nao aplicar o artigO 54.1.1.1. re1atlvamerJte i rrspon-bllId'de em
caso de espoUaç*o ou anna de. objetos~ca.,
2. _dcrrog~__U.l.l.lelllS.l.as~_doClllle.daCblDa

(Rcp. Pap.) eda CoIomblarcsponaablllzam..."'o-oomc:utepcJapenlacpcJaeopollaçiototaloupelo
avana UlW do coD1e1ido dao objetos~

s. JIDr t!aroIaçl.o do arU.&o M. 11. Mmlllla'U'lil.ç..a.o ~.il •• tU Anbla saud.1ta 1lAo aAlODe
qua1qIIa' :rcapmu.al)1Udade em cuo c1c perda ou de lil'lt:l.l1..:l ...... .:rew.eual que contenham DII

abjetoe meadoJladcM no arti#0 26.2.

Fetto e pusado em seul. em 14 de aetembto de 1994

~ Unlão PO,,", UnlVerna!

Acordo referente
às encomendas
postais internacionais
Postaux)

SI;-
~ -
.' t•

•• C'D .....

(Colis

ArtlgoJIIV
Ioençio da responsabilidade das Admlnlstraçoes 1'os"""

1. .A..Adm.b1Iatnçio PoRal da 801Ma Dlo ,..: w.1~1Il. ol ••11. to. \0.1. UIc...t' .lo artigo 85.1 no que-= n:f~ à manutençáo da sua responsabUl.dade em caso ac espoua;;ao ou de avana dos objetos...-.-.
Protocolo Final

ArtlgoXV
Pagamento da Indenlzaçáo

Berna 1995

'~9Y'_ ;
.~.'"

éf).c: ",

Acordo deEncomendas Postais

índtce

1. AaAdm1n1straçóes Posta1S de Bang1tdt:Sll. BJiNLJ............1:. tic:aco. NepaJ e NIgê:r1a DAo $e

obrtlam a observar o teor do artigo 37.s. qUilLtu ...... ialU.:l1! I.loai u::L:1 SOIUÇ'AO ddlnittva num praw
de Mil: meses ou de levar ao conheca:nemo da J\.ÓDl1ll1SLrd.;.tlO J~ ongc:m ou de desuno. confonne
o cuc. que um objeto postal fo!~o. confiscado ou destruido pcla autonc1adc campetem.e devido
ao .eu conteúdo. ou foi aptee:nd1do em. vtnude da S<J.3 i~I,:aO Interna.

2. AaAdm1ntstraçõcs PostaIs do CoUlD IRep.) ...lt: l.oJlI.• Ul1. L. ...U1C:• .ubd11') e de Madatuear
11Iose obngam a o'bservaro tcorao artigo 57.3. quanto ao fato de d:ll'uma solução dd1ntt1vaa uma
reclamação dentro do pr.uo de dola meses. OlltrDSSlm. elas. nau act:ltam que quem de dJre1to seja
1Dc1entrado. por sua conta. por outra AdmJ.rustrélçao no Vem~lLlcmo1.10 cll-élQO prnm .

1. AA4m1rdatraçio Poatal da GReta reacrn-.e \) (1ueJtil I1c ".:laJoOU'. por um lado. em:50
por ceato u daJMSU de t:rtDaito turaU'e e. por outro lado. em 50 por cento u dnpa.u
4e trtDa1to mar1t1m0l preriaCOI no artJto 4&.1.

2. AAc1m1n1str.:ilçl1o Postal da RUssta tFec1ernçall dai c:~ta Olulur1Z.dl1a a CODI'iU" um suplemento
de 0.65 DES para alem das despesas de tnns.1to UlenCIOllauas no arogo 48.1.1. para cada
quUograma de objetos de COtTe5pond.~nc1atransportado em tnnsltO pelo TlõI.nsslbenano.

Art.
1 Objeto do Acordo
2 Operação do seIV1ço peJas empresas de ttansportc
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Capitulo 1

DisposIç6es geraiS

3 PrIt>::Iplos
4 .-..depes<>
5 Tuu pnnc1palS
6 Sobm:axas .êreU
7 Tuu espedalS
B Franqueamemo
9 FIanqulas poot2l5

Capitulo 2

5erv1ÇOll espedals

10 ED<:omeDdupcrcqnoao11 _com__12 _

13 -.. fráI.... EDcomcndlls volumosas
16. 8errice de CU'IR CGMOUdada<,ogetl"mcat-
15. _de~1.. __detaxuedtn:llno

17. _ de emIlarque

Capítulo 4

Quélrt6eS aduanettas

2S. CcaU1>Ie adUllIle1ro
2<1. n.u de apn:oentação alfandegirta
:as. ~ adua.ndnB e out:r'08 d1reU.os

Capitulo 5

Responsabl1ldade

2lI. ~llidadeduAdmlnfstraçóes l'o5tals.lndenlZaçóes
27. J-., ela~bUldade das Adm1nlotr3çóe5 p_
U. Respcms.abWdade do remcteDlc
211. Popmento da lndenlZaçio
30. Recupençlo evmtual da snden1ZllÇioJunto ao remetente ou ao dest1natano

Tercein parte

Relações entre as Administrações Postais

capitulo 1

Tratamento das encomendas

SI. Objet:troa reladonados ao padrlo de qua1k1ade do :lerY1ço
32. Pemn1l. daa~

Capítulo 2

Tratamento dos C&I08 de responsabilidade

Capitulo 3

Quotas-partes e despesas de transporte aéreo

M. Quota-pane temtodal da checada
u. Quota-pane n:rrttot1al de trans:Sto
116. Quota-pane mori'-
:57. A1rtbuIção das quotas-panes
SII. I>espesasde tnnsporte aerco

Capitulo 4

Disposiçóes diversas

:m. Fornecimento de lnfotmaç6es. COI1!le1'VaçAo d05 documentos. formulártos
40. Encomendas com desUno ou procedentes dep~MO sutnatârtos do Acordo
41. ApUcaÇAo da Convencio -

42. Condições de aprovação das propostaS relauvas ao presenteJv:on1o e ao KU lb:gu1&mento
de Extcuçio

4S. El;ecuçao e Vige:nda. do Acordo

Protocolo Flnal do Acordo referente às Encomendas Postais

Art.
L Priloclplao
no __com__

m. AYiIo de recebsmemo
IV. Ptolblções
V. __o Modlf1eaçIlo ou C<ln'eÇ2o deetld~a pedldo do _ ....ta
VI. .......çea
VlL Tua de a_taçIo alfaI&dec-
vm. ED:eçóes ao ptttx:IpIo da resJlOtlSabllidade
lL l.s<Dçio da n:sponsabl1ldade da~ Poatal
%. P3pmento da 1ndenJzaçio
:z:L Quotas.panea torrttorlals de c1legada exx:epdoIlalA
mo Quotas-panes tert1_ de-., exx:epdoIlalA
XIII. Quotas-panea marlllmas
:::IV. Quotu-panessup~
%VI. __ de -...porte a.....

%VIL Tanfas espectals

Acordo de Encomendas Postais

Os abatto assJnados, Ple:n.tpotendétrios dos Governos dos~'membrosda Un14o. em !ate do
dispostono arttgo 22. par.igr.úo 4'. da ConstttUiç:ào da Un1a.o Postal Untversal. concluida emVIl:Da
em 10 de Julho de 1964. prcmuIgar.un. de comum acordo e ress:úvado o d1sposto DO artigo 25.
parqraro 4-. da n:feI1da Cons:l:1tWç1o. o Acordo segU1Dte:

Prlmelra parte

Disposlçôe5 preliminares

Artlgo prlmelro
Objeto do Acordo

1. O presente Acordo regulamema o SC"ll;lÇD das encomendas postaJs entre os p:dses
contratantes.

2. No prtsclte Acordo. no .seu Protocolo F1nai e 00 seu ~~ula1nento de E:tecuçio. li
abrev1a.WIõ! "encomenda" apLIca-se :I. todas as O1comenc1as postaiS.

ArtJgo 2'
Dperaçi.o do Serv1ço pelas empresas de transporte

1. OUalquerp:us cuJa Ad:m1n1stracáo Postal Mo se enca1Ta!a do trõilnspone das encomendas
e que aden: ao Acordo tc::n o d.!rd.lo de fazer ctttUtar as claU5ul.as do mesmo pelas e:mpn!SaS de
tr.mspone. Ele 'POde. ao mesmo te:moo. restI'ln\!1r esse se1V1ÇO as encomendas postais procedentes
de/ou de5t1nadas a local1dades atendIClas ooressas OIloresas. AAdm!n1straç.lo ~ta1contlD...
J'SpoDÚftl~ Ez:ecu.çio do Acordo.

Segunda parte

ModaIldades de prestação dos sen,ços

CapItulO 1

DIsposIções ~era1s

1. O!t obtetDs podem serpennutadoe cltteta:mentc ou cotio potmte:rIDtdio de um ou de YàI10lI
""Ial5eS. .\ 1>Cnnuts ctn encomendo ctUo peso uaJ.tArio ultrapuu. 10 qal10fnAU f:
facu.nattYa.. ca;:o. &uzaÇ.M.U ue UD1 pesu m-Ll::O t:.n.:Uno que n.io ult:tanuae 091.5 qaUo(r'llJDU.

2. As encomendas transponadas par""13 aaea com pnondade Soa0 dessgnadas pelo nome de
-e:ncomeD.C1a5-dr:rt:a.!> •

3_ As peeul1artdades reJattns aos 1Jm.ttes de peso. bem como os l!m1tes de dime:nIOa e as
CODdiç6es de aeette constam no Regulamento.

ArtSgo 4
SIatema de pelO

1. O peso do encomeDdu ~~ em qn11OCnmu.

2. As tuas prtndpaiS devem estar re1adonadas com as quotU-panes. Rrgra geral. a receita
gendapelasmesmasnãodcveult:rapas.sar.notow.asquota5-panesOxaàaspelas~_ fotÇll _ artIgOS M • 116.
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Ar1lIO lJO_.-
1. AaAdmlnlslnções_uoobrotaus.......om:mcobradupelu--.

2. Aa 10__!oanlar uma rdaçt.o com u desptSU de trlIDSl'Otte aIfto. !lo&'"'
&oral._!eradapelu_ nAo d... oltrapaaar. no toaú. ..~ acam:tadu po<

- traDIjlOItC.

3. Aa oobmaxu _ aer unlformes em todo °temtóno de um mesmo pala de _.
quaIq..... que 1eJ. o enc:atDlnIWtIento0_.
AnIID7'
TuMmpecIaIa

1. Aa~ts\IO._._.DOO__ .IqIIlr...-
_doftllllDC_:

1.1 ~e1e_fondo__e1eaberturadoaBlJlCbb.collIIlcIado_.

1.2 TaDde_no_domaet_. _

1.3 TaD ele JQI&'-'-' collIIlcIapoIa~ ele _ DO ato do. ........ pca
~__0Ildcnçada i JQI&-..Em caoo de deYoIuçio ..nmoteDIe ou
ele m:zp<dIçIo.0_da m:uporaçio de taDS _ pode~O.4VDES.

1.4 TaDcIe.._ ....poraqua1qua'--_niorOlrearada- •
..,... end<roçada i JQI&_ou.-'EIIa....._pelaA<!mltllllraçAo
_ áetlla • ..,.,.... em prol das~em~o._.__ foi
•_para __ -_-.Emcaooele-.... .. -oude
~.OTllllllW>ttda~de UlDSnAopo<le uItra_e.53 DES... QlIUdO-_.~.- .._"'_...... ..........__~.-..IIO-do____.._._o_...~da_--_

...-...__...-.--"'-------_...--_._* pade---_....._-....._._.... _ .... _ _ooniçolatamo.

a. Aa Admlnlotraç6co _ -=omcobnro. _ que polIOml cIecocTer de um caoo eleC_
_podaDeobrar.pca._...,,__.umo....paranocooelelilrço_
c1eO~JlEIIpormcoDlOllllo.DO_PoraU_com__•0 __
__DO ortlI<> 11.4.

i\rtlIOSO
~

1. Aa CDC<JlDCDl1u _ ....fraDqu_ com _ pooIaIs ou pormelo de qualquer outn>
__.o_pela,....--dai\dml:olmaçiode_

i\rtlIO li"
1'raDquIU-

1. _de_

1.1 510 Ma1lU de q\J&llqller taus pooIaIs .. _ re1a1lVU ao 0ClYlÇ0 pootal.
doDoallnadas·_deOClYlÇO".epcrmutadasentn::

1.1.1 aaAdmlnlslnlÇ6ts_:

1.1.2 uAllmlDlalraç6es _ •• _lnIcmadOnal:

1.1.3 uaa__doopalocs·_

1.1.4 uaa_JlOIws.u~_.

1.2 Asmcomendu-aeftU. comexceçlo daquelas procedentes da Se:rtt.al1alntemadoDal nio
Mo oneradu com~tuu .creu.

2. __cIe_de........de_....

2.1 __ .......-..e1e~deauerra.de-_·..___,.-._....-__doonaComeDçioou
-,-porell:o.__cldo_ de qualOqUert-.com_1IU--

I. A~doorcmeteDteo'DO__llObaem,,",,"__""
_. u .........._. domicilio por pona4or especW tio depnsa ""amo

~ap6I.OUIlcbepdoiaceacsadedloUt>uJçlo.1!:Iu_onlAodCDQll1lnOdaa·encomendU

po<--•.

2. Aa po< ~. uma taxa SUJl1emcDtlU" d. 1.63 DES. DO

1IIIItâDO. z.. t.aa dere Mr'PIP par lDtâO e 'D'ectp'dammte Esta deve ser paga mcs::- - que
..............__--po<_..... aponuo-dechegada.

3. QuoJIdo.-"'por__l&CIlrmOr~especlals••_ode_pade .........-..• ....".so u~ re1atlYlIs _ objetos da _

_ do....._.Eola....c:ompIemon...._c:z:lIIveImeomoqu••<:n<:<lIIllUIlI
.......I'eZDItttZteGU~ Noe:ataDtD. Delltesc.ua.. omontante da rec:uperaçiOe1e__pade~1,I3DEll.

4. !lo •~ da AlIallIllatraça d. __ o Permwr. os d.st1nIlblrloo podem
MkUr*~6ed1ltl1buiçloqueut:nr:OD:llmduque1htsÃodest1nadasse)amenm:gues'pot'

~ t&o kJIo c:heaua:n. Ne.e CUCl. aAdmtmlltraç.lo de desuno está autonza.da a cobrar. no
_ de cIllIl!IbulçAo.......p1Icávelk em .... _ ml<:rno.

1. DeDl::mIDa... -encomenda com nJor declarado-. qualquer encomenda acompanhada de
umacleclara<*> de_.Apermuea10_..._lOS entre asAdmln1straÇÕCSPostals___u_com__.

2. _ • cada AdmtDlItraçio °dIrelto d. 1lmJIar • declançao d. valor. no que Ih. cIlz
1a]lClIo••um_"".nAopode...."'Cmon4000DES. Todavia.°1lmlI.d.vaIordeclarado
aciotmo DO Mniço intemD pode .er aplicado. 8e ele for tnfenor a esae montante.

3. Atuadu_com_decIaradodeveserP"i"antedpadament•. Elacompõe
K da tua pnnc1pal. de uma tua de expediçIo cobmda em carãter facultauvo e de uma taxa
ordminadeqmo.

3.1 Aa 8Obr'etuuaereas e u tIDS deserv1ÇOs eapeda1s do act'C5C1das. eventualmente. à tAxa
ptlDclpOI.

3.2 AtuaeleeqlOlllr;AolllOcIeoe~._e1eftlllOlm_naComeDçio.Em-=
da _1lD de J'CIlIIrD.aa~ __ podem cobrar.taxa~.
lqlIIcoda DO .... aontço _ ou.__._ uma tua de 3.27 DES nomãzlmo.

3.3 A__de ....... éeleO.33DES DO"-.por611.34DESouftaçOode65.M
DI:II_ouO,l5po<_do_de__.

4. AaA&hüluMti__---o.--'Odeumc:uodeCarçamalOrestlo
_.eobnr "laDpara_delOrçamolO1".Eolaoenillxadadel:IWlClr.lque.lIOlIIll
__F tua ...... ..-e1e_IlIO..--onlormãzlmopn:rislo
DO~U•

5. N....._que de_ca:epdonals.as~

pocIaa. __-. _dooremetemea ou doo .. tuas espedaJ5 prenstJIS pela

0UIl1epll.llçio imcrna.

1. ne-mna... ·encomendacootra_·qualquerencomendaonerada=reembol5o
e mc::Ddcaada no Acordo róc:reme aos objetos contra ret::mbolso. A permuta das encomendas
COUlra t=IlbOlso exl«< °aconIo prtrio das AdmlnJstraçOes ã. ongem • de destino.

1. QuaJquerencomendaque CODIenh.objetoo que posam_fiIclImetlt. clonIfIcadoo e~o
__cIeoe .... áetuado com especIll1 CUidado éd_·=menda ú;lgJl".

2. DeDOmtoa·.. ·CDCOIIlCDda..alumou." qualquer CDCOlDCDI:la cujas _ ultmpuoem
ClB 1Imttea íb::adolI no Regulamento ou os que as AdmJn1str.lÇõe5 podem. fixar entte sL

3. Qualquer CDCOIDCXldo que. pela .... COmlll ou estrutura. Di<> se p=te rlldlment. às
operaç6eI de vgnd1ckmamentn cem. outras encomendas. ou que e:x:lJa precauções especIa1s
_é_.<:DCtlIDeIIdavol~".
4. As enc:omendu frágeis e as volUIJ:JOSaS estio sujeitas a uma taxa supleml:lltar tgual. DO
UJáxImo. a 50 por cento do valor da taxa pI1nc1pa1 .ou da tax3 de servtço 1ntemo. se esta formais
eleYada Se. t:Ill:tmJCnda for~ e volumosa. a tua suplementar aC1ma mendonada ê cobrada
uma 8ÓYa.. No emaJ1to. as IaObretaDS aêreas relativu a essas encomendas não so!n:m qt121quer
aumento.

5. A permuta das encomendas frágets e das encrr:nendas volumosas ê Umitada ãs relações
entre as AdmU11str.lçães que aceItam esses objetos.

AnIIo 14
&erYiç:o de eul. couoU4tda -Coaata:nment-

1. MAd.m.1II.latraÇ6el poctem aeeJtarcutre ai na partlclpaçlo em um. lerriço facn1taüyo
de cuca collloUdade del1om.l.a&40 -Coul.fD.ment•• para c» objete-. agrupada. de um ÍU11co
....CteD.te d.ut:lDadoa ao ezterlot.

2. lia _ do__oeniço t __o por mil JoeoClpo ....._0 do.

~--• JIOInIa oCOl'IlIIG1'IIII:K'1'> _ U1I1:__ ~caIa1__ 1IIlIOual. amaoenl.).

=:CONSIGNMENT
a.. OI CItalb.a dtste 8eI"riço Hdo lIzadarI bl.llltuaJmentc ea.tre • AdmJDIat:raç:lo d.e
erlpa ••Admb:tJat:raçjo ele deoCIao ............ dJlI~ç6acIe1IJllIIU pelo Couelho d.
~P8OC&Ia.

ArU!l0 115
A\1.So dI: receblmento

1. O reDICle:D1e de uma e:ncomencla pocle so11dtM um av1SO de ~blI:D.en[o nas condJçóes
fbcadaspelaCanvellçlto.Noemamo.uAdmm1straeóespodemrest:r1n.21ressesavtJ;Oase:nc:cmendas
com~ do::..Luado. se tal restr1Çllo esuver pn:vtsta. DO seu re~e lntano.

2. A taxa cobrada pelo aviSO de recebimento é de 0.98 DES no má%Imo.

1. Noo lDtm:amb1Oll emrc as Allmtnlstraçlle _ que concordarem neste partlcular. o.
maetent.. podem rt:s]'OtlSablllzar·... pormeJo d. uma declaraçio préo1a entrego. li 0#DClll d.
onae:tO. pela totalidade das tuas c d1rettos de que uma encomenda possa se:ronerada na entregliL
Tr:Ita·se de uma -encomenda I.!tenta de taxa e 41rdtol.,
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3. AAdmfntsttação de origem cobra do RII1etenteuma tm:::a de 0.98 DES porencome:oda. no
mã:xImo. que~ guarda em seu poder como rernune:r;açAo pelos serviços prestados no pais de
ongem.

4. A A.dm1n.lstração de destino esta autonzada a cobrar uma t:a:a de com..l.S5ão de 0.98 DES
por encomenda. no mâxDno. Esta un independe da taxa de apresentação a1fancIeg1lr1a. Ela é
cobrada do n:metente e~e a A.dmJn1stração de destino.

Artigo 17
AViso de embarque

1. Nas intercâmbIos enln .as AdmJn.Jstnçóe;s que ace.ltam prestar esse se1"V1ço. o n:mett:nte
pode so1Jcl.tgr que lhe seja el'l'V1ado um avtso de embarque.

2. A taxa de aVISO de embarque é de 0.36 DES por encomenda. DO mâxlma.

Capitulo 3

DisposIções particulares

AnJgo 1&
Proibições

1. É proibIda a inclusão dos segutntes oq,etos em todas as càtegor:tas de encommdu:

1.1 05 objetos que. pela sua naturca ou embala«em. JXIl!IS3:D1 aprese:atar pe:ngo para os
f'undonMtos. sujar ou detenorar u outraa mcomendas ou o equ1pameo1O postal:

1.2 00 eotorpecentes e as suOstAndas pskOtrópJca:s:

1.3 Ol!ldocumento!lmrncar.Uttde~atua1epeuoal.lx:mcomoa~

de qualquer na.turt:r.a permutada entre pessoas que nlo o remetente e o dest2natm1o ou as
pessoas que montto com estes:

1.4 os anJma1S vtvos. a menos que o seu transporte peJo correto seja autonzado pela
reguJanJentaÇ20 postal dos pll1SeS tntCl'l:!lS3.d.05:

1.5 as substAndas aplostvas. t.nflamáve1s. ou outras substjDda.s perigosas:

1,6 0& materta.1S ndiauvos;

1.7 os objetos obscenos ou n:Dal'a1S:

1.8 os objetas cuja tmponação ou C1ICUlação é proibida no pais de dest1nO:

2. E pro1bldo tnsertrnu encame:ndu lCm Yalor declar.tdo. permutadas ent:re dois púIeS que
aedtml a d~çâo de valor. moedas. cédulas bancârias. pape1·moeda ou quaiÇ1cr"llllon:s ao
porUldor. plattna. ouro ou pr.tta. manufllturadoo ou Dio. podzu~Jólu._ olllelDs
Jlt"d<>OOS.Ou1:roosttn.aoolsteac:adaAdmlnlstraçloo_cleprolblralDClus40deouro....bona
nos objetos com ou sem '\l1Ü01" decluado. proc:edente deI ou com destinO a seu terrttlJI1o. ou
encamtnhadas em t:rAnstto a descobeno at:r'iirYés do aro te:nttóIiD. Ela. pode Ur:n1tm' o ft10r n:2l
desses objetos. .

3. As =õe5 às protbIÇões. Ottatamento das eocomendas oce1las _ CllIlst=
no Regulamento. Tod.3v1.a. as encomendas que contenham objetos refe.r1dos DOS pontos 1.2. 1.5.
1.6 e 1.7 não serão. em h1p6t~alguma. encamJnhados ao destsno. em:naues aos destinatários.
ou devolv1dos ã ongem.

Artigo 19
Ree<pelilção

2. No _to. USlat. isAdmlnlstraçó<s o dln:1to de nio acettarem 05 pedIdoa mendODados
no pmqrafo }- quando 1140 os acettam no aeu teglme tn:temo. .' .

3. Oremetcot.devei>a«ar. por""dapedldo.umataxapeJopcdJdodeJetttada.lIemodlllcaçao
ou de correçAo de CDllcrcço. m Ya10r de 1.31 DES. DO mD1mo. A .... taxa.__a taxa
apropnada. ~ o pedido deve ser transm1Udo Y1a. te1a::amunk:aç6cs.

2. As reclamações dos usuâI10s sô do aceitas pelo prazo de um ano a contar do dia
subocqúcntc ao dla da _em da cnc:amenda. Daraatc .... perlodo. u --.oea _
--lot:oo~..jauolaaladopelo....tclltc""paIodatlDa_lIo_to.
qaaado. RClamaçlo dt: mil remeteate diz I'eapelto. 1PD& eDcomenda Il1o dLltrIbIddIle qIIt
o pruo de encemlnbamlCDtO pl'nilto a1Dda do czp1rou. CODftm IJafotmR o remetente
...... da ozIathclad_ pnllO.

2. O tratamento do nc.J.amaç6ea t IJ"&talto. !lo etltaD.to. ae. a pedido do clleDte...
ftC1amaç6ea alo eneemtnllada. por_eloI: de ta1ec:cwnmtMÇI O 011 por EIIS. po4am awt:ju
• eobraD.ça clt 1IIIl& UQ. de ..mctataDte et;IlIlftIeate ao preço do aentço aoDelt&do.

li. CadaAdmlDlstr.lçio obnga... a acellarao nclamaçõos referentea a qualquer~
~__dasoutru~.

~"'="- .u cn<XllDClXlu com YaIor _ dcftm acr oIl1oto de

Capitulo"

guest6esaduanelnlS

A& cocomcndassuj_aCOllln>leaduancttoDOpoIade""lcmpodem....=-camumataxa
de a_laçA0 alfandqirta de 0.65 DES por~ no máXImo. Regra gi:ral. a cob:ança
efetua-.. DO ato da postagem da cncumcnda.

2. Aa_sqjcllUaoCOlllrolcaduaDelroDOpoIade deatlDopodemacroaczmucom
uma taxa de 3.21 por encomcoda. no m4x1mo. btatua t cobnda 1IIl1camate &IM cuoa esa
_----__dkdtoaalfudell.doaoa_ qnalqIlcr__

.. ..-. tlpo daraatll • d.. ="4» a!faacIeI'da. SaNo em c:qo de -=mio~ •
cobrança ~ fetla DO ato da cntIqa da encomenda ao d_lino. Todavla. quando .. -.. de
cncomcndaa _ de taDJI • -. a taxa d. apraentaçio alfandcgéna ~ c:oInda po1ll
AdmlIllatraÇ40 d. ong.... em bcncflcto daAdmlnlstraçAo ded_

1. AsAdminlst::r.lçOdedesUDocst40autonuduacobrardÓ5desttnatártostoc1c.OI:d1mltcI:.
Dt1"I'Je8dmH"'tt!: os d:tre:ttos aduaDetttJc. ca:n OI: quais" objetos ÃO oneradoc no paia de dcsttDo.

1. Artt:qled1ção de uma. encomenda em caso de mudança de resld.mda do dc:st1natâr1o pode
ocorrer dentro do paJ.5 de desuno ou fora dele. O mesmo OCOtTt: em CêL50 de reexpedlção em
decorTtnc1a de mod1ficação ou de corn:ção de endereço. por força do artigo 21.

2. o remetente pode prolbtr qualquer reexpedJçio.

Capitulo 5

ResponaabIIidade

3. As AdmIn1.strn.ç6es que cobr.m1 uma taxa pelos pedidoc de~ no seu se1V1Ço
I.ntern.o estão autonz.adas a cobrar essa mesma taxa no servsço ttltemaetoml1.

4. As~ de ree>:pedJç40C_DO Regulamento.

Artigo 20
Entrego. E7:lcornezulas não~

1. De uma maneJnl geral. u _ oio entn:a- _ d__DO menor prazo

poomel. confonneas~em'l1gormpolade_.OOpr.-de~_lIzadoo
DO Regulaml:nto. Quando as encomcndaa Dio _ entrquea _ ... dcotlna_ dCft!lIl.
salm ~Jlldadc.ser"- omJ demora da .... eh<pda.

2. Qualquer cucamcnda que Dio _ acromrcguc'" _ ou qu.1lquc mlda .....
oIllcIo' ~ tratada de conform1dadc com u lWIlruç6ca dadaa peJo l'Cl1lClmtc. _ doo _
flx:odos pelo Regulamento.

3. Nocuo de e1aboraçIo de umm.o de IJ.lo..eutn;ga. •~ a ICDC....-o pode ensejar a
cnbnnçad.umataxadeO.65DES.DO_.QuaDdoo_d.ne.p<ttoa_<IlC<lmCDdao
post.adas.s:tIm)lt2nrznmte Damt:l!llDaagtndLpdollllSDOn:metmtc.panummemlOde.tm:atino.
ela e cobrada ape:nM uma vez. Em CbO de tranI:In1JsAO \'Ia telceamurdc:aç:Oe:l. ~-.e-Ibe
a ta:cl~ente.

4 Qualquer enc:ome:nda que mo possa ser dJst:rtbuida é deroh1da ao pais de resJdtnda do
remetente. As con_ de dm>luçio estIO coIWgnadas DO Regulamento.

5. se o remetented~de UII1a encomenda. que DAo pOde lteI'~ueao dcst:tnaür1o. eua
e:nclll'IleI1lia e tratada pela A.dm1n1str.lçio de destino de acordo com a sua própria~.

6. Os objetos~snuma encomenda c CUja deter1oraçio ou decomposiç:lo pt'Ó%1IIl3S &0\0
detemerpodcr:nserYeI1d1dostmedlatame:nte.sext1avuopt'tnoe.emfonnalldadeJudSc1al.Avenda
étfetUaMempl-ove1tode'que.r:ndecl.lreu.o.mesmodunantcopercurso.natdaouDavolta.Se:avenda
for tmpossívcl. tJS objetas detertorados ou decompo!õtOS são destruidos.

AnJgo21
_da.M~oou cnrreçio & pcdldo do nmclcot.

1. O rem.etente de uma encomenda pode. nu~ 0D.das pela Convençio. ao1ldtar a
devolução da mesma ou so!JdtM a l:llO<llllc3ção do endereço. Ele d.... gar.mtlr o pagamento das
sorn.u~ p:ml quaisqUernor.l.5~.

ArUIO-
Roapooaab!Uclld. daa Admlnlstraç6ea PostaIs. IndcnlZaÇ<lcs

1. EEcluaDdo os ..... prevlotoa DO artlgo 27. u Admlmslraç<lcsp_rcapoodcm pda
perda. pda apoIla~ou pda ....,.. das CDCOllll:IIdas.

2. Aa__podem tambtm camprcmcler-.. a _ os rlaCOlI cIccorreDlI:I de um
c:aao de fotça maior.

3. Oremetcntetem_aumallld_correspondcnte.....pr1DCipIo.aolllCllllJlIlOereal
da perda. da capoltaç*> ou da Os <WIoa mdlretoo ou .. Juc:mo.,...",.. ZIIo_-....
em eooaICIençIo. No cntanlo 1Ddenlzaçolo mo pode. em caso aJaum...-_

3.1 para RI cneomcndas cam_declarado. o """"","" em DES do valor declarado:

3.2 para ao dcmata CDl:lllIlCDlIu...moa_... c:aIcu1ad.._cioa tua de 40 llZlI
..__eatuapor~de 4.ISODES.

4. AaAdmlnJst:raçOes podem entrar em acordo para apUcar. nas suas relações J"!Cfprocu. o
_ de 11lO DES por eneomcnda. sem relação cam o rmped1vtl peao.

5. AlDdcDlzaÇ40 é c:aIculada a partlrdo pteÇO conentc. c=nrtIdo .... DES. dasmcn:adotlaa
da1DCIIDI.nature:r.a.no local cnomcmento em que. cnco:IDt:ndafot aceitapara transporte. N.falta
de'PftÇO c:crrrntc. a tDdenIZaÇIO e calculada a parur donlorord1nãI1o dame:rcador1& nalIadaDaS".,."..-.
6. QuuJdo uma tndeIll<açáo é devida pda perda. pela cspoIJaçio total ou po1ll avana toJaI de
uma eoc::omrnda. DtaDetmte ou. CODformc ocaso. odcstinatâno. wJQS, a1êm d1Mo. li rautWç:Ao
dutuupaps. ceme:a:eçt.o dataza.dc RgUrO. Omesmoatontececamos objetoarec:uudc::.pea
destlnatai.ria. porcausa do seu mau estado. se este for smputá't"Clao -=nr:tÇO posta! eJmpllcara RIa

responsabl1k1ad.e.

7. Quando a perda. a espoJJaçio ou a aViU1a total resulta de um caso de força m:aiar'que Dia
ensejauma1Ddenlzaçio.om:netmtetemd!re1toâ~tltu1çAQda5taxaspagas.came:a:eçiodatu:a

desegum.

S. Por dem>gaÇáo do rlJsposlo no ponto 3. o dest1OaW1o fazJus a uma lndcn!zaçIo aplla tP"
recebtdo uma cncomentia espol1ada ou avar1ada.
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SI. AlDsteiAdmln!str.l.çlodem1gemod1re1todepagaraosremetenteslocal1zadoeeZD:leUpaís
uiDde:Dtraç6esprcY1StUpelasualegl.slaçlo1ntemarefemtteàsenc:omendassc:mwlordec1a:r.lldo.
desde que elAS JndenIzaç6es Dio SCtlam 1nf'ertons às fixadas no ponto 3.2. O mesmo acontece
relattRmente àAdmlnlsttaçiodedest:lnoquando a lndenlzaçio êpaga ao dest1natàJ1O. Noentanto.
a. montantes fixados no ponto 3.2 continuam aplicâvets:

9.1 em CUOlJ de f'eCl1I1JO contril a Adm1n1straç.io responsâvel:

9.2 se o remetente des1Stlr dos seus dlre1tos a favor do des:t:lnatártO ou o 1nVerso.

ArllIO~l>e!>çIotla 1apClDIOb!llc\..... _

1. M de ler.-. peIu 0llCCIID0Dllu que elas

=:r.-m~~-:Jn~:~:~~ent~~s:=tçAoJntemapua 011 objetas da

1.1 a:=:e:=t::U:~ÇloouumaDaItamtesclaentn:gaou.emJo. ))Ol"OC3$lio

1.2 quando.~mtemaD~.odcst:lnatáI1o-conformeoeuoDremete:nte.
==-deou~~JJJemW-fMmu1aI"CSSIliIrasno ato da e:ntrq,a de uma CDCaIle:Dda

1.3 qumdo o _ ou. em cuo .... _uçto.0_-_ obotanle o m:lbo
~rquIanDeDle-dec:lar.asemdemoraà~quelheemregoua""""","",:re::tado um dano. de deve comprovar que a espo1Jaçio ou a~niO lJC01':mI após

2. Noa c:asoo enumerado5 a seguir. as nAo""o nspo""""':

2.1 em cuo de foo1;a maJor. ..-Indo o art!&o 211.2:

2.2 quando. _ podeDdo ...C<lIDpnmIda de outra fotma a sua "'"JlO"""blllllade. elas "'"'
tn-=,.=:".=:::,:,s~·~cmoequ_dadesttulç40 doa doc:umen,05 de

2.3 ~~~~~porfilltaouDql!gtDdado=etente.OUderlvadanat=do

2.4 ~-:'::':~~~:;'à~;l:~:,'!=e~=-~d=
ao 8eU conteUdo:

2.5 ~~Ytttudeda 1eglslação do pais de dCSlUlD. segtmdonllllOcaç;lo da

2.6 ~~:~e~~rcalva:::m~c:~ que ensejaram uma declaraçAo

2.7 -=~~et:â~~~o~o~:~~reclamaC"ionoprn.zodeumanoacont2J'dodJa

2.8 qu&Ddo lIe trata de mr::ome:Ddas de ps1S1oDe1rus de guerra e de mtemados ctv1I.

3. As A.dmJn1str.Içõe PostaJs nAo assumem qualquer rtSponsabil1dade re1attvamente as
dec1araç6esaduanelru.quaIqucrquc.ejaasuafonna.nempelasdedsõestomadaspe1osae:n1çoS
aduaneiItlS por oc:astIo da Ter16caçAo das eneomen.das SUjeitas ao controle aduaneiro.

Arllgo :aa
Responsab1lid.ade do R:IIIeten1e

1. O ranete:nte de uma encomenda é n:sponsiYel por todos os elmos causados aos outros
abjeta. postalS. em consequ!:I:lda da aped1çio de objetos não aceltos para. fins de mmspone. ou
da n40 oblerVAnda das condições de aceite.

2. O rcnetente é respons.ã'le1 nos mesmos 1im1tes das Adm.1n1st:r.Jções Postm.

3. Ele continua TeSpOnSável. mesmo que a agtnda de 'Postagem aceitar t.:ü encomenda..

oi. Em contrapart1da. a ~bl11dade do remetente não !lca co1I1prometlda.se 110uvc falta
ou negUg!nc1a das Adm.1n1st:r.Jç6es ou dos transportadores.

Artl«G ali
Papmento daInd~
1. sem~ do _o de reeuroo contr.I a A<ImlDJotraÇólo responsàvI:J. a olmgaç;lo de
pagara tndenI:z:açio e de:mstttul1"uta::u e cttrettoscabeáAd::mSn1s:tnçAo de ongemou dedest1DO.

2. O rrmetcntc pode deaIIUr dos .et1$ dtreI:tcI5 a ÍDOr do dest1na.tál1o. InTcraamcntc:. o
dest:tnatúSopod:ede:sst:1rdcB~d!n:1tosafllVOrdoremetcnte.On::metenteouodelt:ll:WAJ1opode

autorU:ar um tercdnJ a receber a mde:nizaç1o. se a lc:g15laçio sntema o permtt1r.

3. A.Admlnlstraçlo de onceD1 ou de desUno. confmme o cuo. está automada a :IJ::Iden1zar
quem: de d1reUo por mnta da Admtn1straçIo que. tendo partJd.pado do 1r.iInsporte. e tendo SIdo
~not:.llIcada.dC1XDUtrKmIcom:::rdolaIDC3eSse:mdarumasoluçl.odeflnitlVaaousunto

ou KID terreferido:

3.1 que a e2Ip01iaÇlO~ derer-lIe a um caso de força. ma1a:r:

3.2 OU que o objeto ttnha sldo retido. conf1Ic:ado ou dtst:n:údo pela ,autorJdade campetcnte em
'I1rtude do seu con1eíldo. OU apreendido em Yírtude da 1egIs1açAo do pais de desttno.

... AAIIalaIatraçAo" Ddpm 01l11e tSntIDo. caúorme o ICUO. t:ambtDlatt aatorlzada
• bl4ea1zar qa&al 4e 4irelto .0 cuo em q_ o bapraao C Si eJt1nr 1Jl.I"dc1altemellte
pn:adI1do e tift:t de lIt:r deYOlYt40 pua complemataçlo de iDformaçlo. teado como
~ a utr&polaçAo do _ premto ao poritrafo 3'.

At"'I<>80
Recupe:raçlo eTmtual da 1ndeIl1ZaçloJunto ao n:metentc ou ao dest::1D.atârto

1. Se. após o papmento da lndc:n1zaçlo. uma encomenda ou u:ma parte de: encomeoda.
antc:1crme:nte considerAda perdida. for encontr.ada. o ~tente ou o destlnat3no. confonne o
caao. é to!ormado que ele pode ret1r.i~1ano prazo de t:rts meses. med1ante o reonbolso domontantc
da tnden1Açioreceblda. Se. neue'Pram. oro:netente ou.seloro caso. odestlnatár1o. nãoreclaI:n3r
a e:oc::omenda. a mesma gestAo é efetuada JllJlto ao outto tnteressado.

2. Seon:metenteeodest..l:D.atãt1odesaurcmdet'et!r.arac:nc::nmenda.estatorna-5etrroPrtedade;
da AdmtnIstraçio ou. se for o caao. das Adm1n1Itl"õlç6es que :m:::uõml com o prejui:o.

3. Nocuo de descoberta poste:rt.or de uma encomenda comvalor declarado cuJo caDteudo for

reconhec1d.o como sendo de valor 1nfertor ao manumte da. tnde:niZaçáo paga. o remete:n.te ou.
conforme o euo. o destJnatáJ10 deve reembolsaromontante dessa tnden1zação.Aencomend.a com
w10r declar.a.do é~llte entregue. gero preJuizo das coru;eqúénciaS decorrer:ttes da declaração
fraudulenta de valor.

capítulo 1

Tratamento das encomendas

Arllgo 31
0bJ.......~ ao padrno de quolldade do_

1. As~de destmo deYemfb::arum prazo para otr.lt:amentodu~
éreU cem de5ttno:lOS seus países. Este tmIZO. acn:3ddo do tr:mpo nonmlme:r:Ite e:ag:&do pam o
d~a1f;mdcgfu1o.DAodevesermenosfavoráVeldoqueoal'l1cad03osobjctos~

do seu sen1ço ttuema.

2. As~ de destino devem t=bém. !:mto quanto ]XlO"lvel.llxarum pr.l%O poro
o tr.ltameDto d.a5 eocom.enr:las de supe:rfidc com destlno aos seus países.

3. AsAdm:1nls:t:nJ.ç6es de ongemfixam ol::!letiYos relac1aoados ao padr.\o de qualidadepsra as
encomendu-aereu e as encomendu de superfid.e dest:1nadas 30 ceter1or. adotando como ponto
de n::ferêJda 05 pI':iZQ!; fl.u.dos pelas Adm..1.n.tstr.açôes de dest1no.

4. M .Adm1Jlistraç6e8 ftrlf1cam .,. ftSIl1tadOl efet1YOf1 em re1açlo aa. ob;fettnIi '100
lb:::uam em mat&ta de qualldade do .erriço

Arllgo S2
Pe:rmuta das encomendas

,.
Capitulo 2

Tratamento dos casos de responsabilidade

Arllgo as
Determtnação da responsab1l1dade entre as~çõesPosta1S

1. At~provae:rJJcontnirto. aresponsabl11dadecabe ã.!l.dIn1n1s:t:r~oPostalque. tendoreccbklo
a encomenda 5e:llJ iau:r ressalvas e estando em posse de tOOo$ os metas regula.ment2re:s de
1nVtsllgação. não pode determmar a entrega ao dest.tnataTto nem. se for o caso. a~o
regular a uma outra AcIInm1!;tração.

2.. Se a perda. :a~o ou a. avaI13 OCOTT'I:U durante o t::ransporte.~ que seja possfvei'"
determ:1nar em que terr1tór:to. ou no set'V1ÇO de que pws. o fato OCOtn1J. as.Ad:m1n1straç6e em
quest40 dtridem o prejuizo em panes 19Ua1S. No entanto. quando se trata de uma enca::nenda •
ordfDána e lIe o montante da tndenl2::açA.o não ultrapassa o montante calc:u1ado no art:1go 2EU1.2,
par.t uma encomeDda di: 1 I<g..... soma é dMdlda em partes Iguais. pelas AdmJn1straçOes de
ongem e de derttno. = =lusAo _ Aàmlnlstrnç6eSln'~.

3. _uencomeodas=valordeclarado.atespoosabJ1Jdadedeuma~

para com u deo::ws mo é. em caso algum. comprometida. além do mãxlmo que ela adotou para as
declaraç6eo de ftlor.

4. Se a perda.. li espol1açao ou a avar1a de uma e:ncomenda cmn '\'alar declar.ado ocorreu no
ten'tl6:r1o ou no Aen1ÇO de UD:1aAdmmt.$traç;l0 Inte:rmodJária que nio ace±rA as encome:nda5 com
Talor declarado. ou que adotou um máxttoo de declaraçAo de valor Jnfer10r ao montante da perda.
aAdm!nfotr:oç&o de ongemarcaemn o danonilo oobenopelaAdmln1str.lç;lo lntennedJáI1a. ApIJca
~amecan:cra8e01DOl113n1l:dotm:juizo{arsupel1oraom:D:ttnadevalord'l:clM'adoadctadopela
~olnl_

5. A reça omstante no parâgrafo 4' ap1ica.-se tunbêm em caso de transporte manttmo ou
a!tto. se. perda.. li espol1açlo ou a anr1a ocorreu no sen1ÇO de umaAdm!Wst:ra.çAo pe:rtencc:tte
li mo 'pais cor:ttratante que nAo acdta. a respawrab1lIdade pt'C"o1St:.a. para as e:ncatIlI:Ildas comvalor
d.eclarado. No entanto. eMa Adm1n1stnç:lo assume. pan o tr.lmrlto de encomendas com. valor
d.eclarado em~ rech.a.das. a ~illdade prevtsta pa.rn as encame:.nda!; sem valor
declarado.

6. Os dJreJtos aduane!ro!; e outros. cujo C31lCdamento~o 'POde ser obtldo. ficam a cargo das
AdItllnlslnçOes _ pela perda. pela espollaç;lo ou pela avana..

7. A~çãoque efetuou o pagamento da tndenJução está sub'~ada.até o l1mfte do
valor dessa 1ndenJ.zação. nos direitos da pessoa. que a recebeu. pua qualquer eventual recurso.
ccmtr:l o destmatárto. ou eIlUo 0'JlI17:;l o remetente ou contrn. teredrOs.

capitulo 3

Quotas-partes e despesas de transporte aéreo

Arllgo S4
Quota-parte ten1torla1 d. ehe&ada

1. As encotne::ndas pem1uUld3s~ duas .Adm1n1str.aç6es estão SUJe11aS ãs quotas-panes
te:rdtorlalad.echeaadapara cada país el'anlC3da encomenda.. ealculadu mecU1lntc comblDaçlo
entre a tua lIld1catln por encomenda e a tua lncUeatin por qullogf1UD& a seguLr.

Tua IDdJeatmo:
por encomenda: 2.85 DES:
por kg de peso bruto da expedição: 0.28 DES

2. Tendo em con.s1dernçáo as ta."CaS tnd1cattvas aC1Dla. as A.dm!n!--"trõlçoes (1Xam as suas
quotu~panesterritoriail de chegl!1dt1. a !tra de que elas guardem Um'l estreita relação com as
despesas do seu aern;o.
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a. Aaquola·_rofmdu_llenal.:I_._da~elopala"'_
......... que o__~. dt:mJlOçoes deste pnndplD.

::-_._---_._.~

guoca-parte_'" tta-. ~
I. Aa_~-_~DU__._dopoIa_--_...~- ... -DU ..._-~
_~_. em_doa~c:qJDO _pctldpom cio__per ....tarIlIDI1aI. .....-quotaa.__ _.__..__..--_..._-~ ...-._..- .....,---
_ de_ ::.::.. --_..__.. -.....

2

1. A ta-......a Nr apJ1c:ad& )lUa Du de aetrto de co.tu CAtre AdIII1aIIitnç6el. c0-'*"" .t .pnrnda ,alo CoaoeIho de Opaa~__o lEIa t
_ poIa__later:aacloaa.loq_._.ta__dano ltc........to d.

~ do l:aana;Ia.

2. O trmsborda durante ope~. em um mes::rno aeroporto. das encomenclas--aéreU que
UU1IzmI. suceumamente •vaJ'105 seMç05ae~ d1sUntos e fclto sem rcm:uneraçlo.

3. o _ das despesas de tran5jX>rte aereo das expedlç6es fech.das e das encomwd.I5.
.creu em trlnSUo a dt3Cobeno consta no Reaulamento.

ArllID-1'........-0 de lDf_. amoenaçIodoa_. f"",,_

1. Aa__.-ao ÍClr1l<dIDeIllO de lIlCocmaç6ea -'.1!RlCUÇ6D cio _
~._doal1oc:ulllezllol.__a_utlIaIacIoac:oaatamllO~

AlI eco.. D.:n
_dceoo ....... looolllo 0.T7
Acs.a de 1000 DI ai! 2000" o:n_de2000 Iao o.T7

D.1O
0.10...
~. 0.01 ... 1000 lia.....

ArllID40
_c:<IID _ ou proc:ecIeDt.. de paiRs Il&o oIjp>alirloa cio AconIo

I. AaAdl:DlDlslraçoedoa paiRs~ cio preaenteAcordoque__• ptmlUla
de_c:<IID..~depaíleSll&ol/lDalirlDaacenam._opoalÇAo_
_. que..~detocloaoapalaes~cIoAcordoseJen_com

-~:L Noquedll:napdlOb-'''''_o._,, _
_ .u_.ncIamIruma quou..pane fia de D•.cl DES _ objeto.

:L Aa lIDparicrafol••"_._da-.aaçlodopalo
de _ ......... que o__JlIftOJal1errDpçjles deate prlDdplo.

oi. OCOualllo"~ .nnr ••_.'-
_ ... I_I ...Ia_.__~A_.._podId__

=~..:.:...-:.~-.t'===Ia~~_a__ A ....euI~......... - __·_
...._ ...Ia_pa'-e-a1Ile ...~_

li. _'_MÔ....-ota"JlUlO _ ... _pelo:
11.1 __~_tn_.._II__• __

cidade:

AComeDçtoéapllávelporanaJocla.quando_••tudoquantoDiD_~,....-peIOpraent._.

Quarta parte

Olsposiçôe5 finais
• .lI ~ _ azpatIç6a _tn_~_. .___to----apala-__~

....... Ma neweewf.",weato.

Artf«O H
Quola.pane ll:Iariuma

I. Qualquer pais cuJos _ panldpem cio transporte marWmo de~ está
autonzado a reclamar u quotas-panes muiumu menc1On&Clu no Item 2. E..- quota-p&nC5
- • caJlo da AdmlnIolraçio do paio de -. • _ que o__-.l.
dmocaçoes deaae pnnciplD.

1. Pua .. tomarem """""_ .. pmpoatas aporeoentadas ao eon,resao. _ ao
_ AconIo e ao seu Rqulamento. devem .....prowadas pela maIDrta doa Palaes·membroa
___• \'OlatI1eI que cio Acordo. Pdo__metade _ Palaes·membroa

""""""Dtadoa DO eotwesao dewe estar presente DO tllOIDeDto da YOtaÇl.o.

3. Para se tornan:m cxccutórtas. as propostUa~asentte doa Congressos e re1auvas
iW p~tcAcordo deven n:wur:

2. Para se tomarem cxccutÓl1U. as propoMaS re.1&uvas ao Rqu1amento de Execuçio do
__que foram uansfendaa pelO eoncre-o ao Conaellto d.~__ paI1l

flDa de dtc:lslo ou que sao I,prnentadas entre c1cds COn&nuc-deYm1.erapfDY&du pelamaJO:nl.
dOIS membros do Conselho de Operaç6ea PoRaJa que são sJgDatl.nos desse Acordo.

3.1 .... terçcJI, dos votos. com. pelo me""....etade dOi pail;ea-membfu. qM aio
aipatútol 4e Aconlo e ttapOIlden.JD • COIII-.J.ta. $C t1YemI1 por objeto o ac:r9dmo de novas
disJ)l»lÇOes ou a mod1flcaçoi.o da euenc::1a dos aJ"Uios do pn:sente Acordo e do seu Protocolo F1Oal;

3.2 .1IIlllOrIa doa_. "" tm:reDt por DbJetlYO:

3.2.1 .1Dlerprll1aÇio das d1spc>aIç6<s cio praeme _ • do seu protoeoIo l'lDaJ:

3.2.2 ..mocIlbç6ea de _ mIadcaaI. ae=tI relias aoaAloa _1101tmt3.2.1.
oi. __..~ 1_"1._."""'__.......-...__,_,.iIftI_.~_._-"'a

f 'Ws's" tIIrtP'-M ,."'UO.oDlretarGerallla-..c.retarla1ateJ o' 1 laIUoaDde__"',-..J__~ ._tN"lIO_.__
... _ lia aatIIIeaçID ... _ aadIIIcaçAo as" refaIdo-'

....-O.U

"U....
0.17
0.10
lUD
UI
Ul+o.Gl
..... II1DO....__uaa_-

..................
D••...............
DoM.....

""'_ ....
..... doIl2..lil8S2
_del_104
......3104 5 _
.....dc55 7 _AdIIa. 7~ aet I ao
Admade 8210 aU: 11112
Adaaade 11112a1it 12"AeM:IIa. J2 H4 aIit J4 11&
AdIIla de 14 111

NIollOD__

AdIM*1OO &tt 1 000

kaa de 1 ODO att 2 000
_ "2'1XlO", 31XlO
_ de31XlO.... 000
~.4000_5000

~.5000.ItIOOO
~••OOO_7000
......7000••000
~dc.ODO

2. Para cada serv1ço JIWiumo utll1zado. a quota-pane m:uiuma é eaJc1llada. COIIIIIIUa....
... tua por eDcamenda e I tua parqaJ10lrama & H11I1r. Iq:UIldo. escala ele cUlt1J1Cla 11M
.. apUaa • CIId.a. coa: '_..-
.. ..-..1DIIbM bI ::::::=..:r- :-pard
~ _1 ....--.·1.1S2...

3. _ ...__.~dcmajorar_50por_.DD_• .-·pane de • utIp :Ill.ll.1!:m amtrapartida._podem

ndUII·lai -ude.

'" O e-aI1lo de 0paIaç6M .-a nnre a _ ..~

••• ' ..... Itea 2 .. bltenaIo _t:re .... e.cr--. ANriI6lt ...........1Iha
_.--~......_---~aqIlI_ ..~ ......_~ú_to. a-_a__.A_&al~ ..............----
9ICD<~_ fiada pa'- COMaIH'" 0paaq6M-'

AItfC087
AálI>uIçio~~0lU-~

1. A.trlI>ulçI.o.das quotaa-part....__lIltereMDdu. eCetuada. emprllldplo.
por_o

1. OJftRDlcAcordoeuO'ar.l.t:mVllornodla l·deJandrodel85NSe~"I1ge:Dte
.te • emrada em YlgOr doa Atoa do ptÓlOIIID~.

E. )XII' .... orerdade. oa PIeoJpcxendàrlos doa Governoa doa paioes contratantes _ o
_AamIoemumaemplarqueéremetldoaoDlretorGeralda5ecreWlaInlerDllelDml. Uma
cópia elo memJO -* etI!r<&ue • cada Parte pelO Gowemo cio pais__ do CoDIn:sao-

I'dwepaaoado em_o em 1...k_de1_

Protocolo final do Acordo de Encomendas Posta1s

2. M eDC:ClIDeJ1dal de aervsço e as enc..oc:mendas de pt1S1onelmS de Ruem e de snternadoa cMI
Dia enaeJena.l%1bulçlo de qualquer quota·pane. exceçAo feita .. despeaaa de ttaJlIIlOftt amo
~ i. tzIC<lIIIeIIdu•.-.
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1. Par denGpçlo do artllio"'. putçafo I'•• AdmIJlIatlao;&O _ do CU&dA ..ti
••todada • IIaltar • 50 q o pelIO lIlU:lmo dU acomeadu Da eIIetada e .. ez:pedIç&o.

ArtIIo D__cem nJordcclan4o

1. A_~PoIlaldaIlOl!elaraerra...,odlreltodeJlftotaraoacll.._oaarriço
61:~ poftaia com~ d.eclarado dacrito ao utlIo 11. 4ec~ CClD.

D1Il%U c:specU!caç6es que nao .. coutaJltea uaqu1e utlC0 c Boa utlloe pcrtlat::DteI do
ilquIuIeDto de !Zecao;&o.

~D:
l!::o:eç6es ao prlDdpIo da reaponMM!k!.de

1. PlrclerroCao;lOdoartllloH.__"dto.alloltota. oll:men. oJraque. oSudioe oZ&lre
eot&o _Ul!ll1ZadU a ..... _ qualquer llIdaliao;lo pela _ da~ orlCJDirIas dequa1aqUer..-. qu.1heaaeJ&DI-. eJlII1alIlam lIquldoa e _ que faclIroenll: se
lJqueIilçam. bem <:alIO objetoa do 'I1dro e artlIIoa 110 _ modo frógelo ou pen:clYela.

ll. _ JIono,.o;&o do artllio:ze. _ • _0;&0 da _ flaodlla o _to d.
lWl _ar ..... -0;&0 pelu __ qu <Detenham oa objetoa p<OJbIdoa

-xcl-'doI DO art1ID 18 do AcanIo de Eaeoae:adaa PoItaJa.

Artl«D li:'-"'da re&poM&blItc!.deda _

AnlI!o m
AV1sO de recebimento

1.

1. AAdm1n1straçio Po8taI do canadá estã autonzada a nio aplicara artI«O 115. umaftZque
da nIo pIUta o sernço de aV1so de~to para as encomendas em aeu tep:De mtemo. 1. ãAtlmlIllsa'a;il_doAllgolo.0_.do LlbaDo mo.. obngam a cumpt1r"0 artlgo

U.3 no que respetta li adoção de uma aoluçio defln1ttva de uma rec1aJ:mçAo no prazo de doU
J:DeaS.Alémd1aao.e:ssas.Admtn15traçõesnAoaetltunquequemdedJre1tosejatndl:IlJzado.porsua
coma. por outra Adm1nJstraÇâo. quando se esgotar o mer1do pruo.

o...._._ ..--.
AJi .... _
~ .. .ao.tI 1000 Ea
~ IM 1000 .161000 Ira
.MbIa IM: 2ODO"... 10D0....11IM

~
O.llll
0.20

:::.....0-''' 117I_

_coI.. :s 4e.,........oUtlp".1
~ • .u.tIada ........

~0.14

DES

o...

Mootante da quota.l*1e tEnMtn de tr.t.&1ó=.s. -..-...........-
• 4

0'
1,00
1.00
1.10
O....
0'
0:1'7....
l.Ol

O'"

=-2
1
:I

:I
4
:I

•'1••10

li'
"'onlao

11
111
111
14

1. _ tIeno,.o;&o do artllio 84•• AdmInJatlao;&o do Afe,anlstlo ._...... o tllnlto de
_ ..... quota-parte tenltoria1 de oh.'ada ezeepclol101 de 7.80 DES por ellCGmenda.

ArtIeo :r:m
Quot,a..s.partes terTitor1aJ5 de t::riInS1to excepcionais

1. Em earàte:rprD'l1.sóno. u.A.dmttustraçõe5 clencadu no quadro ab3JXO estlo autorUadu a
cobrar u quotu-partes terntorlals de tr.lnslto exeepclonaJs JndJ<:adas no _do quadro. ao quaIS
vtm lIe .amar àa quotas.panes de tnlns1to n:ferk1as no artigo 3~.1:

--

1. "'-tra;600_laladocan.dá.deJllaamareda_..__.JIIo
--c:an-_queeonteDhamoaobjetoa odoollOartfCo
lU, uma YeZ que a S\1I. Ielulammtaçto mterna a tal.: opOe.

2. !:IneariIer =epcloDaI, a.Admlnlstnçio PoataI do!JbaDO mo _ u eDCODIf:DlIH que
CODl_ moeda. ctdulu _ ou qualquer valor 00 ponador. cheques de ...,.." ou
pla!lDa. ouro ou prata. manufaturados ou Ilio. pediu PreclOIU ou outma objetoa JlRdO&O&.
llqulcIoa e _ que fadImeDte sellque!açamou obJeloa devldn1 ou --oufdCela. Ela
::.' oe DbtlBa • c:umpnr o dJspoato no artlgo:ze. lDclulndo oa euoa enuDdlldoo noa &JtlCoa 27 e

S. AAdalalatraçl.o~t&l40JJ.raaU..U&utorizada a 11I.0 aceitar eacomeadaacomftIot
__"""_aoe4u" ctdulu IlasWlu .... cIJvGIao;lo. _.-o quIqaer
nIM ao portacIor. dado que • lua rt~eJltaçloiD.tcma. talle op6e.
4. __....1eJI&IqAD~oproll>O,' "'m-;:;;~_dollIuIalllo poda___..dupoatala ---.-

--~
•• _ ...~e1-aoartl1018.·~-lalda--....------_:••1 _ de qMJqMr eepteIe. _ ....__ eIoa ~ de ...---------..-:
• .lI ..- """tIa__" ._-qm.lcea - -1lqnIdo:
... oI\lOIOO__&0& ptladploo dareJIIlIo-

~V "_ loIocIl!lcaçAo ou eo:reçio de eudet<ÇD _ ped1do do_ta

1. Po:"cIerrcpçio doartliOll1. CoataIllca.ElsaMOOr.Equado:".P.mamáIllç.I.V_eot&o _utonzadu _ mo _rueucomendu poalalO.póa que o__tmba__

o d(:ac:m_ aJf&lJdePrjo du ..-nu. uma vez que a aua legIsIaçIo aduaDelr.1l_ laloe opcle.

ã doeoaco.CSOO__.da_.............,otllnltodeeobrar
de _ cIIe"_ .... _de ' &fUi&.

1. PlrdcrropçlodoartliOH._uOOfUlnlcsAdmlnlstRç6eao_deDlope,prem
umalndeDlzaçiope!uencomcnduaem_declaradoqueteo!)omaldoexlrlnlaclu.eapoUadu
ouavarladunoa .....oerolçoa:_lEaladoaUnldoal.AIIjjoIa.Aatlpa.-._tdIIa.
Ilabamu._.-.-.-. BnmeI DaniIuIA. C&nadâ. DomlI1Ican& 1llç.1.
Damlnlca. E1saNador. F1l~0-. oa Tmtimoa do llknlmar dcpeDden1ea do _ Unldo da
Gr.l-_ e da _ do Nortel:UJ_ zquIamc:nlao;lo Interna _ lal oe opozIba, Granada.
GuatemllIa. GuWla. KItlball. Leoolo. M_ Malta. 1oIauriclo. Nauru. NlCl11&. Upuda. Papua
_ 0_. SIo-Crla_-Nms. SOnta-1.Ikla. S&o V_.e Ormacllnaa. S&lcXD&o (IIhul.
Sey1:helles. Serra Leoa. Su-.Trtnldade..-Tobqo. zambta e 21mbibue.

1. AaAdmm1straç6es~reae:nram.-eodtre1todemaJonrem50porteDto.DOmá:Imo.
IOquotu-peneamorillmuprmacullOarllilO8ll:AlI:manha._lEatadoaUntcloal•.AatIpa
• ....-. ArJIentlna. Babamas. BaIlgIadeSh. Barbadotl. Baretn. BéJgIca. _.__ Bnmel

=-ÂI2~~-~~~~~'~~~~
Bmaslba e Irlanda do Norte. Ternt6t1Ol1 do l1ltl=ar dependentes do Relno Untc!o. 0_.
0_ OuWla. Itmen. lndla. IWla. .IomaJca. .IapAG. KldlJatI. Madallaocar. MaIUla. -.
Io!&UIido.NlCála. Noruega..Oml.Papua-NovaGulDõ.PaqulStaO.l'<lrtugaI.gul:nla. SIo-CnIItftIo
...N-'_l.Ikla.sao-Vlcellle...Gnma<lJnaa.SoIomAo_.S<rnlLeoa.SeycheIIeo.~
S_ 'IaDdnm Illç. llDldal. 'IOJIIndIa. TrlDldade-e-Tobago. TuYaIu. Ugmda. Vanuatu e
Z&mblo.

ll. _ tIanDpçlIe de artlliD lllI. _ ia~ da"",-" da
_o_de__-IMabafIO.------. eapoIIadM Da "!"~ aoa..- .... aJo _

'''.'""", de-._.JIiImobo pedInfo do _ ...te artlIo.
2. Plrclem>pçlo do artl,(O ....__ 1Eotadoa UIlldoal eati autortzada _ ........... 0
_ do remeteDl!: a receber uma llIdaliao;lo pela eucomendu c:om vaiar _ ".póa.......oo_"""""..o__de__....benelldollo_.

3. QuoDdo COZIdlçIodoAdml1>lslrao;lo lEotadoa
UDIlIoaI__• lDdealzaI;Iou__"'-omcuodeeztnlYlO.

~ou&ftlil.dMt:DCClI:DeDdMc:omYÜX'decIatadopnr:amtnb·d".dexoOertoauCDt1adU

om""lJOlllÇ6eofedwlu.

Artl«D li:\'
QuOtu-penea auplemeDtares

1. Qualquer enc:om<:nda encamlllhada por VIa de auperiide ou aérea COIIl __ &0&

Departamenloa_do llItr1ullBr. aosTemtórto& rranc.:s...do lJItramAre isCoIettrldalIes de
Mayotte e SalI1t-PletTe-et-Mlquelooé onerada camuma quota-parte tetT1to11al deohegada de _
JguaL~mixImo.'quota~panefrancesaconesponde:nte.Quandotalenccmeuda!orencamtnbpdll
em_to pela FIança cottllnen:al. ela gem. também. a cobrança da quotas-partes e despesas
lIUjlletDeDlare segulntes:

1.1 _ "vlll d. auperlide-

1.1.1 a quota-parte terntorta1 d. tr.lnIlto fr.mcesa :



52034 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

1.1.2 • quotl·pane mariUma fIaDCeSa correspondente ao e8Ca1lo de d!stM.lda que separa a
França c:onunental de cada qual dos Departamentos. Terntónos e ColetJv1d&des em
q..-:

1.2 CIIl:l:lIDCDdas._
1.2.1 • quata-pmte terrttol1a1 de Mnstto bDceta para as enccme:Ddas an t:rllDId.to. a

cInoobeno:
1.2.2 u dapooas de~ _ c:a=opcmdeIItes i _ a<:rapcllJlaI que _.

'-CGIIl:tl>clItaI de cada qual doo~. Ten1I6rloo e~ tIlD

..-ao.
2. ". AdadDIolraç6es _ da República Álabe elo Ellta e da República elo lIudIo .....-'._lIlUIlquaao__ aupJcmentarde IDa. alémdaaquotu.__
dou-..__ DOartICO aI. puaqualquer-que....__pào La&o
N_~ 1lbaIlaI1I!tIla) e WodIlfaII'.ISudlol.

L Qualquer _ ay:amtpb'd' em trIDdo eDt:rc a DtDaman::a e u Ilhas Faroe .._._••_.....,..colmmçadoa__._~

1.1 _ .... auperllde"

I.Ll • quoIa.perte temtoz1aJ do~ dlnamarqueaa:

&.1.2 • quoIa.pane marillma dinamarquesa c:onespcmdente i eocaIa de dIolInda enQe •
ou.marca e .. Ilbaa Faroé os • DIa.aaarc:a e a GroeaIDdJ&. rapecdftmest.a;

S.2 e:ocameodu-acreu

a.lI.l udapooascle-.,atnloc:orrespcmdemeaidiItaDda uropootaIenlnO.DlDmIarea
tI ..Dbu Farcé _.~ •• GncaIIadIa.~..ta.

'" AAdmlz1IatraçioPoalaleloChlle....._._raruma_·pane.~de
2.151 DES por qulIograma. no múlmo. pelo tnnapone do enc:cmendas destJnadu li Ilha da-.
.. Qualquer encomeDda rrrarn1nb:ada ponia de supe:rfidc ou porV1a aérea em transito entre
Portupl eaatmental e as regiOes autónCalaS da Madeinl cAçores ensaja a cobr.mça das .eguJntes
quoeu-pertea e deopesas auplemonwos:
LI auperilde'

LLl • quoIa.perte temtoz1aJ de _ta port1lIuaa:

I.U a quota-parte mariUma ponuguesa comspondentc ao escallo de dJs~que aepu1
PaotupI c:oatIDeDla1. cada qual doa RClOea .utCnomaa em questAo:u_·_

La.l • quoIa.parte temtor1al de_o ponusu-:

LZ.2 u deIpesas de trans:porte aéreo conupondentes i. dlstinda acropostal entre Ponupl
c:oatmental c cada qual du~ aut6ncmu em questao:

•• "'_endereçadasisprovindUlnsularesdasCaDirlaseTener1fe.encamlnbadas
em trt.nauo pela &apanha c:onunenta1. ongmarto a cobrança. alêm da quota-pane tcm.tortal de
c:hqada c:onespondentc. das. segU1Iltes quCltas-p;anes suplemenW'eS:

•.1 e:ocameodu __ lIUperilde':

1.1.1 li. quota-pane tetrttoI'1&1 de trán51to espanhola:

1.1.2 a quota·pane maritltDa espanhula correspondente à d1stinc1a de 1000 a 2000 mUhas
marItlmas:

U tD:tlIDendas-aêrea5

'.2.1 udespesas de transporte aereo que correspondem â dJstAncla aeropostal entre a Espanha
coaunenta.1 e cada qual das prtMnC1aS 111SUlares corwderadas.

Altllalm
~..--.-
L .......-.. .Ad1IIa _ta. AqoatlDa. .a.tdIIa. JSa1wDu. 1ItaaI1,-. CeM
____ cuaqooIotIA. CIla*, CII1Ie. C1Uaa(kp. Pap.~COIIlmbla, e-,e11lqJ.~
lI:I~.__.""""-'__ (kpJ,_.tadIa.-'1d-.-.-.__, -,lIIIa. _ ZCIbdla. Paq1dotio. PanpaI. Pano
_~Ml.-'~_Tllnpda.V__• __
.----.......-...-poIotraaoparto-_.....poIo.... , pntl'..tee ..aztericw........,..... tn.aIpefte__&Iena__ _..~__do_._..__
___ " pt.h••• _ a&D,. 9ia af::nL

a. ........dl:netr' " de • ....,....."...~_CllRae..,· nt&ru
.......tnMfert& ..... tlaafnllo ..........a=.M,.......,......ttu'1m' 'b...... ......... l·do_artIp. ...~

....MIIe.._..paa toda _e:zpedJ.ç6e8necbldu. qMreejaaduU",·t.hed"lMI

... ,.aa ...-.

ArlfIOlmI
TIIlIuapoclOla

I. AaAdmlDlal:nlçóea da V_I, da Baglca. da França e da Noruega

podoancobrar. pua"-.._quotU-partes terntortalS mais eIeYadaa elo que para__de ouperllde.

2. AAdmlrllslraçioeloLlbano está.utorIzada.cobr2r. para..c:nec<DeIldaa.h! I QIllloInIma.
• _ apIlc:;lYeIb mcomendaa adIDa de 1 oh! 3 quJIocramas.

3. ~elo_/RI:p.lestá.utorlada._O.20DESporQUl1ollmlapua
__cIeauperllcle~por"'_lSAL.1em~.

z. por__• osl'lenlpoteDelin abaixo _ Rll!lIUam o __ProtoeeIo. o qual
tari._foIça.o__eloque....auudlspoolç6es__aopnlprlo

_elo_.que .. refere. e o__em um exemplar que t lUqUlradoJuntoao Olmo<
Qora1da_~.uma c:6pIa elo mesmo aerâ enttqlue. cada Parte poIo Oooemo
elopala_elo~. .

Fdo.1l&MOdo em l5au1. em 14 de setembro d. 11194

Acordo referente aos vales postais

ÍIldlce

Art•

I Flna1Idade elo Acordo
2 Dlferentes ca",gonas de vales postaJs
3 Em1saâo dos vales (moeda. conversão. montante)

4 Taxu
5 Modalidades de permuta
6 Pa8lImento dos vales
7 RKxpediçAo
8 Reclamações
9. Responsabilidade

lO Remuner.açAo da AdmInlstração pagadora
11 ElabaraçAo das contaS
12 UqUldação das contas
13 DispOSições fina1s

Acordo referente aos vales postais

Os abGaruamados. ftenlpote:nc:::w1D5 dos Governos dos Paises~mem.brosda UDlio. em íace do
dlopootoDO""'CO 22. JlOrliIrafo 4'. da Coostl'UlÇio da Unlão PostaJ UnlVerSaJ celebrada em Viena
em 10 de Julho de 1964. passaram. de comum acordo e ressalvado o disposto no artigo 25.
panignlfo 4'. da CItada ConstItUiÇão. o 5eguU11e Acordo.

Artl&O pmooro
Finalidade do Acordo

1. O ~te Acordo d1Bc1pl1na a permuta dos vales POStais que Os paiSeS coIlUAtantes
~ tnsUtutr nas suas relações reciprocas.

2. QrIan1smos %lia postaJs podem parUc1par. por 1ntennedlo da AdIn1n1stração Postal. de
permuta dladpliDada pelo d1spoIto no prrse:nt.e Acordo. Cabe a estes organ1smOs entrarem em
aecrdoccm.a~o Poeta] do -=u respecUvo pais paraiaranur a ceecuçio cabal de toda!;
as cliuaulas do Acordo e. DO bojo deste enr.end1mento. exercer os seus direitos e eumpnr com as
suas obrigações enquanto argaIUzaç6es postaIS. obr1gações estas deCln1das. pelo presenteAt:.ordo.
A Ad:mln1straçio postal atua enquanto 1ntermed1irttl nas relações de tats Orgarusmos com as
Adm1n1straçóes Posta1s dcllI ouuos paiaes stgnatâr105 e com a Sec:revana InternaCIOnal.

Artigo 2 9

Diferentes categortas de vales pfJ5tal5

1. Vale ord1náIio

o remetente efetua um dc:pôs1to no lI,uiChe de uma agenda postal ou salJclta o débito em sua conta
corrente postal e pede que o montante !eJa pago em especJe ao benefldano. O vale ordtnano c:
transmitido por V1a postal. O vaie ord.lnâ.no telegráfico e tI'iU15I111Udo V1a tclecomumcaçóes.

2. Ordem de pagamento

O remetente efetua WD depósitO no guiChê de wna aacncla postal e sohcita que o respecuvo valor
seja credJtJldo na conta do beneflClãrlo adm1n1strnda pelo Correio. A ordem de: pagamento e
uansmlUda porV1a postal. A ordem de pagamento telegráfica e t:r.ulSIIl1Uda \"13 telecomuwcaçõe$.

3. OUtros servIÇOs

Aa.Adm1nisuaç6es PO!italS podem acordar. nas suas relações bUater.u.s ou mu!ulateraJS. a cnaçao
de OUD"05 aemços CUjas condJçõc:s devem ser def1nJdas entre as respecll\..as AdrtUnlStraç6es.

AnlCOll'
EmlMIo cloanleslmoeda.~.moowue)

1. SIJwu aconlo espeda1. o moDtante do vale é e:zprcao na moeda do pais paaador.
2. A Adm1ntatraç:lo emitente fbI:a • taxa de conven:l.o da sua moeda na do pais pagador.

3. O maatante mizSmo de um \"ale ordInirto ~ ftudo de comum acordo~ as respc:cUras

~

4. O-.deumaordemdepapmentotWmltado.TodaYIa.uslsteacadaAdmlDlstntção
odindtodeltmltaromomantctotalduordenadepqmncuo quequalquere:mltentepodemandar
NUan um dia ou em. um cW10 período.

5. Da_telegrtflcoseotlooujettooisdlspoolçOesdoRqu_en,odaaTe1eeomUDlcaç6ea.
~.

Anlgo4'
Tuas

1. A.Aãra1n1straç.loem1tentedetenn1naltYrcmente.ressalvadasasdJspostç6esdOlSparigl'afos
2' e 3' ~umtes. a taxa a SeI' cobrada no ato da enus&io. A esta taxa Pnncipal ela a~ta•
eventualmente. as taXaS referentes â prestação de SetV1ços espec1a1s (pedJdo de av1SO de
papme:nto. ou de lançamento. de entrega por expresso. etc.l.

2. O montante da taxa prtnc1pal de um vale ord.1nâI1o mo pode exceder 22.86 DES.

3. A taxa de uma ordem de: pagamento deve serinfertorà taxa de um vale ordtnirto domesmo
q)or.

4. Da _ permutados por tntenntdlo de um pais que oeja parte elo p_e_. onlre

um pá contratante e um ~ nio contratante. podem aeT onerados. pela AdmSDJItra*
lntermediirta. com uma taXa suplementar detamJnada por esta tUtlm.a em ftm,çio 11" eutoe
lerad.Ol pe1u operaç6e1 que I!:Cetal.~ esta taxa pode:. no'entanto. ser c::obrnda do n:xnetente e
atribuída à Adm1nJstraçlio do pais tnterntecUárto k as A.dm1msOõlf;óes Jnteressadas ttverem
entrado em acordo neste parucu1ar.
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5. Podem ser cobrada do benef1clár1o as seguintes DXó\s OPClOnats:

ai uma taxa de entrega.. quando o pagamento for efetuado a dom1cillo:
bl uma. ua:a. quando o montante tc:m de ser creditado numa conta CDrT'etlte postal:
cJ ~ntualmenle. a taxa ciet'e'nllfdação pI'1:"'J1st:l no artigo 6'. panigrni'o 4':
di a taxa menCionada no artigo 12.3.5 da Convenção. quando ovale for endereçado ã -post;a

restante-;
el eventualmente. a taJca complementar de expresso.•

6. Se forem ex1g1das autonzaçóes de pagamento por força das disposições do Regulamento
de Execuçào do presente Acordo. e se nenhum erro de Serv1ço Uversido cometido. podesercobracb
uma taxa de "aulonzaç:io de pagamento" de 0.65 DES no mú:lmo. salvo se esta t3XaJi UYer l1do
cobrada por conta do av1so de pagamento.

7. Os vzIes. t.mto na e:m:tssã.o como no~.J:tio podm1 ser"aner.tdas com quaAlquer

tu25 ou d1:re1tos cl1fere:ntes daqueles pI'C'o1stOS no presente Acordo.

8. TodcoosvaJes_talo pc:nnutados llUCOJld!ções pn:vlStas1lOO utltoo 7.2.7.lLla 7.s.s
da CoD"V'ell.ÇAo estio Isentos da cobr.mça de qualquer taxa.

ArtIgo 5'
ModaUdades de permuta

I. Apc:nnutapela_postalefotua_.ac:rllérlodas~quer_mdodeYOles

ordIDinosou de ordeIlS depagcnemo. dJretamcntc entre aagtnda c:mJtente eaagtJldapapdora.
quer _melO de 1lstas por"'_de correlOIl dltoo 'co=Joo pc:nnutantes' • deolIzIadoo pela
Adm1n1straç;l;o de cada um dos paises contratantes.

2. A pc:nnuta por Y1a~ efelua__ teIqrama-Y&Ie eDdençado dlrolamente i

lIlll:zldapagadoraTodavta...Adm1nIstraçóesemoMdaatllDlbtmpedemcooccnlaremull1lzarum
meiO de telecomuOiCaçio que não o teICçafo p;ml & transmissão dos vales telegrá11c:oL

3. Aa Adm1n1str.ilçôes podem t.aIDbCn canveodonar um sistema de permuta nDto. ae uatm
o exIglr a org:uuz.ação interna dos seus respecUvo5 aerv1Ç05. Neste caso. a permuta opera-R per
meJo de e:artOeS. d.lretamente entre as agCndas postais de uma das AdIntnistraÇ6es e o correio
permutante da A.dm.ln1stração correspondente.

4. Osvales previStOS n05 par.ignú05 l' e 3' pod.em serencam.tnhados ao pais desunatárlo em
mas mqnêUC2S ou em qualquer outro suporte convrncJonado enue as .A.dmJnJstraç:t As
.Admtn1strações de desuno podem utilizar DI formulinos do seu reglD1e interno para flns de
lançamento dos vales em1Udos. As condIções da permuta sào. entáo. def1n1das nos convtrUos
part1CUlares fJ.rmados pelas Adm1n1stnu;ões envolvidas.

5. As A.dm1n1s:trat;6es podem convendOnar a uU112.açào de melas de pennuta diferentes
daqueles previStos nos parágrn!os l' a 4'.

Artlgo 6'
Pagamento dos vales

1. Os vales do vá11dos:
a) regra geral. até ao f1m do pt1InettD més subseqúente ao mes da eIIl1sslÍo:
bl após acordo entre Adm1nistnlçôes interessadas. até ao fim do terce1I'O mes subseqíiente ao

da em1SSto.

2. F.tnd05 esses prazos•. os vales que chegarem d1r.eta.mente as agendas pagadoras SÓ são
pagos se trouxerem um -visto de ~daçio-.aposto pelo servtço designado pela Admtn1Itraçio
enutente. porsolJcltação da agencta pagadora. Osvales que chegiUem ásAd.m1.nlstraç6es de desuno
cOIÚorme o arugo 5'. paragrafo 4'. MO podem receber um VIsto de revalidação.

maior. elas não puderem comprovar o papme:nto de um vale. I menos que o onu. da 1UI,

responsabll1dade tenha sido apurado de outra farma:
c) f1ndo o prazo de presc:rtçAO estabeleddo no art1gD RE 612:
di quando se tratar de uma contcstaÇio da regular1dade dopliamento. novenc:1mento do prazo

prev15to no artigo 30.1. da Convençio.

3. Apuração da responsabilidade

3.1. Semprejuiz"j do dtsposto nos par.\grafos3.2 a 3.5 seguintes. a responsabl1ldaderecat sobre
a Adm1n1stnlção C'~.1J.tente.

3.2 A responsabWdade cabe à Adm1n1straçio pagadora se ela mo for capaz de comprovar que
o pagamento ocorreu dentro das c:ondlçOes prelCrttas na sua regulamentação.

3.3 A respoll5abWdade cabe ã Adm.lnistr.ilçio Postal do pais onde ocorreu o erro :
ai se se tratar de erro de semço.1nClulndo erro de conversio;

• bl se oetratar de erro de tranamloaio telqrállca edmeUdo dentro do pais emttente ou do pala
pagador.

3.4 Cabe a rcsponsabWdade. por parteS lIuliS. à AdmiD.tstrIçAo emJtente e i AdminIItraçIo
pagadora se; _
ai o erro for imputáVel is duas Adm1n1straç6es ou se nlo for poufve1 apurar em que pals

oc:orreu o erro;
bl oc:orn:r um erro de t:ransII11SsAo tele&T'flca num paJJ, tntamed.1iria:
cl não for possível determInar em que pais oc:o:n;eu tallJ"n).

3.5 sem pteJuizo do d15poolo no poriJrafo 3.2. a _blUdade cabo:
aI nocuode pagamento de umvalefalsl1ll:ado. iAdm1nll1raçio do pala CID cujOlm/l6rlo ovale

f01 m.ertdo no serviÇO;
bl em c:uo de pagamento de um vale cuJo valor lenha aldo maJ....do d. forma f1audu_ i

Adm1n1maçio do pais emcujoten1tór1o ovale !olíalllncada: no entanto.u~
emitente e pagadora arcam porpartesJgUliscom o PfliJuIzo. quando nto forpc:ulftlapurar
em que pais ocorreu a faJsU'Jcaçlo ou quando nlo puder ser obtida reparaçIo por uma
f2lalIlcaçio cometida em um pais lntermedlil10 que nio partldpa do _ com _ DO
presente Acordo.

4. Pagamento das somas devidas. Recurso

4.1 A obr1gaçio de tnderuzar o reclamante compete à Adm1n1straçlo paeadora se u
1mportãne1a5 ttYer'em de serentregues ao beneIldirio: compete àAdm1n1straÇllo emitenteae a.UI
rest1tUiç:lo Uver de ser feita. ao remetente.

4.2 Qualquer que seja a razio do reembolso. o montante a ser reemboludo mo pode
ultrapassar o valor depositado. •
4.3 A Adm1n1straçHo que 1nd.enJzou o reclamante tem o direito de 1nterpor recurso contra •
Adm1n1straÇ:áo responsável pelo pagamento lrregular.

4.4 AAdm1n1straçio que arcou. efetiVamente. com o prejulzo tem o d1re1to de interpor recurso
contra o remetente. o benefldáno ou contra terceiros. até o limite da ImportAncta plp.

5. Pmzo de pagamento

5.1 O pagamento dos montantes devidos aos reclamantes deve ser efetuado com • posalve)
brevidade dentro de um prazo Um1te de uis meses a contar do dia subseqQente ao dia di
reclamac;io.

5.2 A Admm.lstnlçilo que. de .acordo com o artJgo 9'. parágrafo 4.1. tiver de .tndentzar o
reclamante pode. excepCionalmente. adiar o pagamento para alem desse prazo se. apesar das
dUJgtnc1as feltas para a tnstruçio do caso. o prazo em que.st.Ao não for suftC1ente para..permiU: a
apuraçlo da responsabllldade.

5.3 A Adm.1nLstraçio junto ã qual a reclamação fOI fonnulada estã autonzada a 1nc1en1Zar o
reclamante porconta da A.dm.u11stração responsnvel quando esta. regularmente tnformada. deIXar
tranSCorrer dois meses sem dar uma solução defm.iUva ;i reclamação.

6.1 A Aclnumstrnctlo por CUJll conta o reclamnnte fOllnderuzado obnga.se a reembolsar a
Admuustrar;:ão partiCipante pelo valor das despesas ht!....ldas por esta uluma. dentro do prazo de
quatro meses a co~tar do envio da noUflcação do pagamento.

6.2 Este reemboko realiza-se sem õnus para a AdmIn1sttaçi.o credora:
ai a_de uma d..modalltlades depagamentoptmstasllO Re&uJamento de E:xecuçio

da Convençio (Nonau de Jlalamento);
bJ aem pn:juizo de acordo exiStente. por lançamento a cri:d1to dõl Ad.mUJ1straçio deae

pais.nacontadosvales.Estelançamemoéefetuado"exolIlClO"scoped1dodeanutne1a
nio tlVeT recebido uma resposta no prazo prev15to no pranigrafo 6.1.

6.3 Paludo o prazo de quatro meses. o montante devido á Adm1n1straçio c:red0I1l n:ndCI'á
jUI'DS. ã raz.t.o de 6% ao ano. a CQntar do dJa do vcnd:me:nto do menc:tonado prazo.

3. O \15to de rev3lidação comere ao vale. a pantr do dia em que eaposto. uma nova validade
cuja duraçio e a mesma de um vale emJudo no mesmo ma.

4. Se o náo pagamento. antes do encerramento do prazo de validade. não resultar de mn erro
de Serv1ÇO. podeni sercobracia uma taxa referente aapUcaçãodo -Visto de revalldaçllo·de O.6!5 DES
Domi%1mo.

5. Quando ummcsmo remetente mandaremJtlr. nomesmo dia. aíavordomesma benefldâr1o.
Vát'105 vales CUjO montante total excede f' mixl..~oadotado pclõ' Admfn1stnlção de pagamemo. esa

l1lUma eati autonzada a e.calonar o pagamento dos titulos de farma a que o montante p&lO ao
bmefk:1ino.num mesmo dJa MO exceda esse aWamo.

6. O~o dos vales eefetuado de acordo com a regulamenta:Çjo do pai5 de pagamento.

1. lllDcuo de mudança de _ do benellelirto. e dentro dos tumtes de /b__o
de um _ de nles """" o pais reexpedJdor e o pais do IlO9O_. qualquer vale pede ocr

6. Reembolso á AdminiStração ptmlClpante

napedldo por~ postal ou telearãflca a pedldo do r=>elente ou do beDefldm1o. Neste cuo.
opIk:am1O. por UJa1oIIa. o Irtlgoo 27.1.27.2. 27.S. da Comrençio.

2. Em cuo de reex:pedJÇlo. a taxa de posta restante e a taxa complementar de e:xp:a.o do
anuladas canceladas (artlgo 39.p~o lO. da Convenção).

3. A reex:pedJçio de uma ordem de pagamento para um outIt> pais de dest1no mo é admJtlda.

Artlio ao
Reclamaç6es

ApUC:a-1e o disposto no arttgo 30 da Convençio.

Arllgo 10
Rt:muIleraçio da Adm1n1straçio Plllladora

1. A.Adm!nistraçloemttenteltr1bul.iAdmm1straçiopagadora. para cadavale ord1n4riop.,o.
uma n:m.uneraçlo cuja taxa é f1xada em funçAo do montante mCd10 dos vales lançados em uma
IDeIma conta mensal. em:

O.u DES at~ 65.34 DES:-D." DES adma de 65.34 DES e at~ 130.68 DES:
1.21 DES aettna de 130.68 DES e até 196.01 DES:
1.47 OU adma de 196.D1 DES e at~ 261.35 DES:
1.73 DES adma de 261.35 DES e at~ 326.59 DES:
2.08 DES acima de 326.69 DES e Ite 392.02 DES:
2.52 DES acima ele 392.02 DE5.

2. No ent2nto. as Admln15traç6es envo1vl.das podem. a ped1do da AdmIntstnçio paaaclora.
cDIM:ndOnaruma remuneração supenor aquela fixada no pmgrafo l' quando a taxa çObrada. no
ato da em1SSio for supenor a 8.17 DES.

1. Pnnciplo 3. As ordens de pagamento e 05 vales em.1Udos com Isença,o de taxas nào ensejam qualquer
remunerat;io.

As Adm1n1.straç6es Postais são responsave1S pelas .somas depositadas ate o momento em que os
vales forem pagos regularmente. 4. Para os vales permutndos por melO de l15tas. alem da remuneJõl,çáo pn:v15ta no parignfo

2. Ela:eçóes

As Adm1nJstnlçõcs Postais e:amem·se de qualquer responsabI11dade:
d) :;;'Ü1 L.....:.>~..:.t:. ú-"·...~,lJ l..a .J.<UI.;:>.4j.~I"i';'H,) l-<1dc: ,O'...i_L~ dl.l:> ~w.lt..,-,.

bl quando. por força da destruição dos documentos de serv1ço resulbmtede um easodefnrça

1'. é atrlbUida à Admul1straçAo de pagamento uma remuneração suplementar de 0.16 DES. O
paràgmo 2' apUca-se. por analogm. aos vales permutados por melO de listas.

;l. :~'.'_UlJ.l!Jl,;.tr"U;dOerrutente atnbUl ã AdmtnJstração pagadora uma remuneração acUc10nal
de 0.13 DES por cada vale pago em mllo prôpna.
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Artlgo 11
Elaboração das contas

1. Cada .Admin1sttaçlo pagAdora elabora. para cadaAd~ emitente. uma conta
mensal das somas p"agas pelosvales ordini.nol ou uma contl mmnl no valorda listas recebk1as
dur.ante o m!s pelosvales ordinários permutados permeio de l1Ital. zatu coram meua1s estio
elaboradas de conformidade com os modelOl em anezo 10 .tlll1amlnto: elas 510 lançadas.

perlOdtoament•• em uma conta geral que mIC!J&.~ de um_.

2. No cuo de apUcaçio do lIIIlmla de pemlUta =-~ no artIIO llE lÍ03. _
_pagadotaelaboIll uma contamensaldos__·""'os_ prepcadao
peIa__• d6em entrada. dIr<lammle, IID .......-popdeaao -. ou uma
conta menaaI DO valordos_=ebldoodurante o mIJa, CIIIOos_pmcedeDla_..-...
poatalS da _ emitente citem entrada ........ ......, pmDUlanle.

3. Q1w>doos JlOIloa"",__o_""Jl"OIIODamoadoque
l1YeI'.""""",cotaçioe_onatDO<da demaloreotaçlo. de_.
cotaçio _ t1IldaI do _ no pola daAdmllllmaçlo deftdon, durante o periodo ao qual ..

more. coma: esta cotaçIomtdla deve ....coIculada deDlllDlllIllWlllormc. com uma lIJlZ'IldID&ÇIo
dequatrodedmala.
4. ÁIlquldaçIo das contaa _ pode .... reaa com _ Daa__ oem

COOljleIlS&Çio. oa po<lDtenned1o de ...... COllta _ta J*Ul de JlIa9Io.

Arll80 12
Llljuldaçto das contas

1. 5aIn> acordo espedal. o pagamento do salcIo da conta lOIll1 ou do montaDte _ contas
meusalS e felto na moeda ulll1zada pela Adm!nlIlrIoçIo aodora no pagamento doa Y&lea.

2. QualquerAdmlntstraçio pode manter.JUDID'Admlnlotraçio do pola un,r:spcmdeDte. um
havtt. doqual sAoprevWDentc sacados a. montante. dendoc. Dausa c:oata coma" poeta1.
Ilpçio da qlI01 do d.bIta_ .. Impo<tlnclu rtlatl_ ao .enIço d.__talo.

3. QualquerA.dmln1st:r'açtoquelleencontrara~.paracomumaoutra~.

de uma DIlpOrtánc1.a que carapole 0$ 11mltes fIxadoI, peJo Regulamento. tem o dJre1to de cd&1T o
pagamentO de um adJantamento.

4. Em e.asode não pagamentonos prazoaíacadolipeloRegu1amento. assomasdendureodml
juros de 6% ao ano. a conw do dia do vencsmento doe dtadoa ptaZOS • ate ao dia do papmento.

5. Nio podem ser descumpndas. por nenhuma medJda unllatera1. tal como maratona.
prolbiCio de transfertnCl3. etc:. as d1s~ do prucnte Acordo e do seu Regulamento de
Execuçào relaUvas lã elaboracio e li l1quSdaçio das contas.

Artigo 13
DlspoSlc;6es !mais

6 Papmento .os remetentes doa objetos
7 Retmmeraçt.o. E1aboraçAo e 1lquIdaçAo das contas
8 ReaponsobIIldade
9 DIçoaIçOes flmIls

Acordo referente aos objetos contra-reembolso

Da._l'IeolpcltIDdlr dos llcl9'ema. dos _membn>o da Unllo. "'" face do
~noarueo22.poriIIllfo 4". da CODOlltuIçio da t1Dllo PoataIlIDlweroal_omVIeDa
...10 de JuIbo de 1_. prtIOUlpram. de.-um acordo e _ o dlspooto 110 arueo 25.
~ 4", da errada CoIlotltulçiO. o"'-Acardo:

ArtIIO prIlDelrO
FlDaIldadedo_

O preoeDte _ dlodpllna. permuta de obJetO& contJa-rumboIoo que 08 pa;oeo__
CCJrrIe:DC:ICJD tnautuir nas suas~ m:iproCU.

ArtIIO 2"
DefIDIçlodo_

1. CertoaobJetoadec:orrcopclCldmdec:ertuCllCClUlCDdupoatalSpoclemocrexpcdldoa_.-.
2. O dlDbeJro deollllado ao remetente dos oIljetoa pode ocr-lhe aMado:
.1 _n1e-_CUJ0mootantee_IIll-"",<lIOpoladeo:l&",,,doobJeto:IIOCDlanto.
__.pocIaá. quando.~daJ\dmlnlsuaçlopopdoIllopennltlr.....
c:mIItado em uma COIIta com:nte poIta1 aberta _ pola:

bl J>ClI'ordemd.pqamento-_CUJomoutantedcwe....cedJtadoemumacoata=l.
aberta 110 paio de ""Cem do objeto. qu&Ddo. r<&1I1omcnraçio da Mmln!slnlçio"-pola
o pennlUr:

cl por transfcrinda de dJnhelr'o ou dep6do em uma conta conente pcCa1 aberta no pais
be:neDdino ou no pais de oncem ao OCjeto. Ix.cuoa em que uAdminlstraç6es mvoMdas
admltam taIS proce_

1. A Convencioapllca-se poranalogla.coníormeocuo. a tudooqueruloforexprcssamente
d1sctpllnado pelo presente Acordo.

2.

3.

o artJgo 4' da ConStltulçAo nio se apllca ao presente Acordo.

Condições de aprovaçto das propoltu referentes lO presente Acordo.

An.1Io3·
Popd da agtneta d. postagem dos "*,os

1. salvo acordo em contDno. o valor do reembolso e ex:preuo na moeda do pais de or1Iml do
objeto: todav:ta. em caso de depóa1to ou uansCertncia do reembolso para uma conta correntepostal
no pais de deauno. esse montante eexpresso na moeda desse pais.

3.1 Para que se tomem execut6r1as. u propostu BUbmeUdu ao Congresso e relatl'lU ao
presente Acordo e ao leu Reaulamento de Execuçlo devem ler aprmadas pela mawt'1a dos Pai.Ie5.mil: , _preoeateo._......-do-.PeIo _

rep: _110 eou,raoo lImm llOW'pr.- no-.,de 'IDlaçio.

3.2 i'ata que .. _ eacul6rlu...__n1aUou ao lloC- de Ezoc:uçio do
pr.-ne-'queSomn_ poIoeoacre-aoem-JhodoClper&96M_paraIlDode_ouqu.__tlDtndolo~denm"".__pcIIlmalorlo
__do CoDoeIhodaOpUa~_ quo_pausdo_.

3.3 Para que .. tomom ......- ao __--=- entn: dolo CcJIlIrI!Oooo •reJa_ao pr.-ne__ftlIUll1':

S.a.l_torçoados_••__peIo_dae,.-.... lIIo~do

_a~'''''''-'cuo.. tratedo_de .......~:

S.&2a""doa""'•• ..uü peJo cIDI_n mlmwo. IIM"'8IpaUrIoa do
_aru__'_ tratedemodlllcaçOes..~dopreoeme-:

S.lLS • maioria doa _ CUO .. Ullte da InlOrPI'etaçio dao dIsposlçOes do preseDle_.
8.4 Uudioplllllf6oo.-- MI_a.s.l,_.quaIqHr__

e$ IeIlola\110 _ ablda' -,a_... o -.,_to. o dInIto de
dIdIIr __~,.._to.o D_ Geral do 1Il-'
_q......Iba.~auItu--.-....d.SlOd1u._dado aotIlIeaçlo do n __•

4. O preoeDte _ .- 11I1 vteor no dia I" d. JoneJro d.l998 e pennanceeni..,.me
atl!. entrada "'" \11"" doa Atol do pnIodmo eon,rouo.

E. por ser verdade"'01 P1enlpotenclil1ol dOI Ciovernos dos países contratantes iU&1DaJ"JIIn o
pretente Atonlo Im um exemplar arqutvado Junto ao Dttetor Gmal da secret.ana Inta'nadonaI.
Uma Cópia do mesmo .era enuecue a cada Pane pelo Governo do pais anf1tI1Ao do Congresso.

Felto • puaado em Ileul. em 14 di I.t__ do 1994

/; ''VI.: :I _.AcOnIo
,:l. f A ...'

Acordo referente aDI obJltol eon~-reembollo

Indlce

Art.

1 . l'1DaIIdad. do Aamlo
2 DeftzlIçAo do atn'IÇo
3 Papel.da,~depcotqemdoaobjetos

4 Papel da &C!Dd" de d_llno dI» allleu.
5 TranamIIaI.o dos 11&1_ de reembol&o

:r. QuaDdo.,llquidaçlodol'lllllrlbolooeofetuada_deumft1e__.o_.do
..-ao Diopodear:edero__adotadoDOpolade-...para.__doa_com
_ ao paio de o:lllSD do objeto•.;0, e:cattaparUda. quaDdo o "".- ao n:mc:teDle e
áotuado-. de uma ardem de~ ou por__de dlrlhelnJ, o
moataDte _ pode~ Aquele lixado para ao _ de~ ou ""'" ..
_.Em amboa 08_. um__maIO -pode.... lll:«tadodecomum

acordo.

3. ~deodl<lDdoolljeto__• _ ....._pcIoremetcnl..

- - - poatalO apIlclfta ...........qual_ o objeto. qumdo o~ t--_- de um__ou de.- _ de -.uo-_A taD.
apIada.umobJetocomra__pormolode umaonlcmclepopmcruo._dcYe
MlI' mrmar iqudI. que~ apJk:ad.a. um obJc:lO de taI:mJO moutante pqo permeiO de um nJe-_o
4. O__de um objeto contJa-m:mbo1oo pode.,.. _ eotIpuladoa 110 arueo Sll da
COUoalçio. aoIlcltarquer. nduçio total ou pan:lal. quer. majoraçlo do _ do_. Em
caaodemaJoraçAodo_do_. o,""""""",deYe popr, JIOSlOparuculor•• .-rc!cnda
DOpaáp'aSo!· acima:atatazaDlo~cobradaquando Dmcmtante t para ila'credStal:SoDUmll coma
~ por meto de um boleum de depóoUo ou de um &Y1OO de _ OU de

5. Seo_do_deYeocr_pormelOdeumboletlmdedepóoltooud.um&Y1OO
de-=uoOU detranol'ertnda deotlDado .....credltadonumaconta corrent. poatal. queroej.==i'Í~. ou no pais de ot1gem do objeto. cobna-se do remetente uma taxa fixa de 0.16

ArtlIO 4'
Papd da aa- d. desUno dos objetos

1. _do o d1sposto no Ilo&ulamento de Execuçlo. os valcs-reembol5o e as ordeno de
papmmto-recmbolso Bio cu.opl1nados pelo disposto no Acordo referente aos Vales Postais.

2. , Os q!es.reembo!so e as ordens de pagamentlrremlbolso do enviados -ex ofildo- pela Via==J:~a:~~e) ã 1.IC:nda Pa&adot'a ou ai agenc.ta de cheques poltalS

3., ,AIáD dIMo. para .. tranafertncJu ou depóoltos/pagamenlOS menetonados no anJIO 3'
parápafo 5·. a.Administtaçlo do pais de destino deduz. preytamente. do montante do reembolso:
as seguintes taxas:
ai uma taxa ilxa de 0.65 DE5. no máxlmo:
bl R:íoro cuo. a taxa intemaapUcivel àstransfer!nc1as ou aos dep6s1tos/papmentosquando

estes forem efetuados a favor de uma conta COrrente postal aberta no pais de desuno:
cl a taxa aplicãvelãs transfertnc1aSou aos depõS1los/pagamemos intemac1ona!S quando estes

forem efetuad06 a favor de uma conta corrente postal no pais de ongem do objeto.

ArtigoS'
'Il'ansnus.U.o dos vales-·reembolso

A tranmliSIAo dos vales-reembolso pode. li critério das AdmirustraçOe$. efetuar-se. quer
diretamente entre a agencia emitente e a agencia pagadora. quer por meio de listas.
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Arl'I<> ti'
PIpmeDlo ... nmcl<Dl<O doo~
1. oo_._nr_...obj__• -.-.....-

CXlIldlç6ea determlDodupeIa~de _ cio objeto.

2. o-.de um ftIe·_ que. por um _ quoIquer. JIlIIO"
beIlelIcüno.~_'dlIpooIçioclo-pda~cIopelade_do....... 
_......-. _tA!. a _Admlnlo1Dçio no ftDl:IlDeDto do _lopI de
pnoatçio - Y1IO< DO dlado paio. QuaDdo, par um -..o qualquer. o dcJlIlIllo/...-a eu
a_pmaumaCOlllac:or.-..poalal._de<Ollf_.-°UUilO2'._bl.DIopuclor__a-.octooquen:cd>ou 0__ um__
no ftIor UlC.espc:t>deIu a faw>r dO _ do objeto.

A1llCO .,.
R<:muneraçio. ElaboIaçio ellquldlçio das ..."..

1. A~o de orI«em do objeto atllbUl iAdmmlolIaçào de deatlDO uma n:mllllClllÇio.
CIlJll- ~_o em 0.98 DE5. que lDdde IOIn o1DOl1WltA! das taxas que ela _ JIO'"
força do art:IIO s'. parágrafos 3'.4' e SI.

2. 00 Ieelllboloos poatalSlJquldadaa por melO de ollIem de pagamonto-reem_ C1IOl!lIIO o
papmemo da meoma~ atllbulda quando a llqUldaçio .. _ parl1lOlOdeoalO.-.

s.a.a._..__.._da~daa~do__.
lIA __......... _ ....1, ........__ __ -., • hll_._..-....... =

.t_ _.~_-....,._.._
-... 1•••1...................,...,.......__........

1C,·.... ioor_ ...~doo~doo...__o
___um~__ JUDtO ao DImorGeral da~ 1nfa1IaelotuIl.

~.... do .......u. a ..... Pan. pelo G<wemo do pais anfltltio do eooc......

EM n' 049 IDTCS-MRE - ETEL UPU

de 1999.
A1tlgo 8'
RespolIsabl1ldade

1. AoAdmlnlstraç6esllioI<SpOllOiVelspelaslmp01tiDdUreceblduatl!queova!e •.....
seja pago rceulaxmente ou .~ que haja um lançamento rqular. crid1to da conta coml:DlC paIIal
do,b<Dcllclirlo.AlCndlsao.as_trações_nsponIivela.atl!olJmltedo_do_.
pda enttep doo obj......... reeeblme1ltO das ...JI<CllYU llIlpOrtiDclas ou_.__
de uma quantia inferior .. nlor do reembollo. Ao AdmlnIolraçees nio _ quaIqutr
responsab1lldade por conta doaa~ que pouam 0C0JT'ef no recebtmcnto e na nmau do
cllnhetto.

2. NeDhuma Indc:nlzaçio será devida por conta do valor do =boloo:
a) se. falta de recebtmento du smportAndaS reaultar de uma falha ou de uma ne&UIflnda do

rCinetalte:
bl sc o objeto Dio ttver sido entregue por Jncom::rnas prolbições menciOnadas pàa COI1YmçIo

lutllOl 26.1. 28.2 e 26.4.21 ou peJoAl:<mlo de Encomendas PootalsIaItlpo 11.1.2, 1.4.
1.5.1.6.1.7.1.8.18.2). bemcom.opelodJspolto.o.euR.IU1UIleato"~••
toeaDte , c1ecluaçlo de mor.

e) se nenhuma reclamaçlo tiVer sido fonnulada dentro do pruo definido pelo ansco R1.
parigrafo 1'. da Convençio.

3: A obnpçio de pagar a lndenlzaClo cabe , AdmlDlslroçAo de _ cio objeto: .. podo
ca:rce:r08CU CÜI'IUO de RICUt'8O cootR.~on:spoI]8ltVd que. obnpa~.k.
DUlXllllIlçóes_DObplamaatodeJtneaçAOdaC~(Jl-"-"'"

'_9iO_don:lIqaldqAodas"'deP'uçA-..tnuAdalaloln96N~.no
nJordas 80mU que UYcrm s&do adiantadas porsua coatL AAdmInlstraç&o que arcou por\\JUmo
c:am o p81amenlO da in,denJzaçAo tem d1rc1Lo a entrar com um rccuno. ali o Jim1te doYaklr''''
11ldeDl:Iaçio. c:oal1a o deotlDalino. _ o romc:te1I1e ou C01lU1I tm:el1Ol. O artlIO~ da
Començio e _ artIIe- COiX.pDAdeDtH do HU JlepIIaeato de~. nlatiftl. 
prazoo de_to da lnd..maçio pela perda de um objeto regIStrado. aplle&m_ a todas as
eatqlo:tas de objetos__._.ao-=0 das 0llClIU rec:ebIcIas ou da~

4. A~de d.-w> Dio ~~ peJasl1lelu1aI1dadooeometldu quandoelll

~~ que o erro .. deve i Dia.._ de uma dlspOIlçio l<&u!amo:ntal pda
__o do pela de lll1iem:

b) clcmc:mItrv que. por' OCUilo do encamlnhamento ao.eu KI'YiÇO. o objeto e. em K uaumdo
de uma <DCOIllCl1da pootal. o respectlYO boletim de ccpedlçio Dia oonunIIa as 1IIIIIQIloa
~u.lamentares. guando. responsabWdade mo puder:terc1ar.lmente ImpUtada. uma das
duasAdmttUstraç6e:s. estaS arcmn com o pn;juim parpancs iguall.

5. Quando o deatlnatino resUlutu um objeto que lhe toa entnaue sem cobrança do lIIOOUIDte
rd'ereme aoreembolso. o remetente é av1&I.do de que pode tomIrpouc: do rd'endo objaollll pnao
de trts meses. desde que ele abra mio do p2g&mento do montante do reembolso ou n-taua o
montante recebido por força do panignafo l' lIICIlmI.. Se o remetente dectdc: reaver o abjeto. o
montante reembolsado c resUtuiào à AdmJrustraçio ou as AdmInIstrações que arcaram com o

t~~~n:~:~C:q~e:=:~~~a:~~;:te passa a serpropnedade da AdnUnlItraçio

Anlgo9'
DiSposIçôes flnaJ.s

1. A ConvençAo. oAcoroo relauva aos Vales PostalS e oAcordo relativo ao SCf"VlÇO de Cheques
Postais. asctm como o Acordo de Encomendas PostalS aphcam·se. eonlornte o caso. a tudo quanto
nio es~a con1lftando com o 'Oresente: Acordo.

2. ConcUçOts de aprovaçio das propoataS relaUVU ao pnlKrltc Acon:l.o e ao seu RqulamaKD
de Execuçio

2.1 ParaKt.oman:mexecut6r1U.upropostUsubmeUduiapn:cLaç.lodoConcrenoenlllUvas
ao prnente Acon:lo e ao .cu Relulamento de ERcuçlo devan ser aprontdas pela maaona csc.
Palses-membrosprasenteseYOtal1tellquealoponesdo_. Pelomenoometadedea,eshloes·_ repnaentadoo DO Conçesoo devem ....... _ no momento da__o

2.2 Pua serem executó11as. as propostu relaUvas ao Regulamento de Execuçlo do~e
Acordo que foramuansfer1clas pelo CongreMOao Consc1hode opcraç6el Pwta1s para dcdIao ou
que do apresentadas entre dots COt1lfUSOl devem ser aprovadas pela maiDI1& dos membros do
Con.e.1ho de Opera96U Postais que do panes do Acordo.

2.3 Para serem ex:ecutOnas. as propostai lnuodUZJdu entre doiS CongressOs e relaUYas ao
presente Acordo devem reuntr:

2.3.1 DI dois terçol dos votos. a metade pelo menol dos -paú.s·membrDJ qve 110 ........,.
do Acoftlo. nspoo.denm. .. couulta. em ae tratando do ac:rcscuno de: novas d1spoUç6l:S:/
adendo:

2..s.2 m.wu. ,ilIii._ ..__ __ , _ 1!tD _ de lIIOCIlIlcaç6u ia~ do
~_:

Excel.nt!a81mo Senhor Pres1.dence da República.

Submete • alta conalderaçio cie Vo.sa Excelêncla os

ceXtoa, .m Anexo, do Quinto prococolo Adicional i

Conlltituiçlo da Unilo Postal Univer.al (UPU); do Regula_nco
Geral da Uniio; da Ccnvançlo Poscal Univer.al e a.u Protocolo
Final; do Acordo referente la Encomenda. Poataia

Internacionai. e seu Protocolo Final; do Acordo refennte ao.
Valea Poacaia; e do Acordo reference ao. Objete. Contra·
Reembolao, emanado. do XXI Congre••o da tJPU f re.lizado ••
Seul. em setembro de :994. e firmados. nea.a ocaailo, pelo.
plenip.,t.nciArio. da Adminiacraçlo Po.tal do Ora.n.
2. O anexo P:,otocolo Adicional. acordado em Seul,
mocI!ficou um total da .ata artigo. d. Conacituiçlo ela lInilo
Poetal univeriai.. De.t.c....e a alteraçlo do Art.1go 13, que
determina como "Orgios da Unilo", alAm do Congrea.o e da

Secretaria Intemacional, o Con••lho de Adlú.niacraçlo
(equiv&.lente ao antigo Cona.lho Executivo) e o Conaell~ d.

OÇ)eraçaea .Poatai. (equivalence ao antigo Con.elho Consultivo
àe Eatudos Póstai.). e como órgloa permanente. o Conaelho de
AdlDini.traçlo, o Conselho de Operaçl3ea Poacai. e & Secretaria
Internacional.

J. Quanco ao RegulAmento Geral da Un110 Poacal
Univeraal. o arcigo 107 decermlna que a. l.tngua. de trabalho
da SeCretaria Incernacional serlo o franc'. e o ingll.. o.
idioma. ucílJ.zados para a c;ioeumencaçAo da Unilo seguem a.ndo
o frane'., o inglf.. o ~"rabe e o espanhol, podendo ainda
serem Uei~i%ado., concanto ."que reatrieoa l documentaçlo
blaica, oa idioma. alamio, chinA., porcugu'a e rua.o, aegundo
o areigo 108.

4. A anexa Convençlo po.cal Univer.al f aprovada no
Congreaao de Seul. teve, enere .a alteraçlo. mai.a
signifit.AcivAa, a inclualo de um c:ap.tculo referent.e ao
"correio eletrônico". que estabelece que ae Adminiatraç15••
Poscaia podem acordar entre si a parcic1paçlo noa a.rviço. do

correio eletrônico. Na terce1.ra p.rte do referido Acordo, foi.
.:'ncfu!do cap!tulo sobre "ligaç6ea telemitic••··, que !aculta
.la Adnlin1.SCrações ?Q8caia a prerrogativa de e.colher o.
~orn.cedore. e suporcea técnlcoa para a execuçio do .erviço.
::J ?rococolo Final ia. convenç.io ?oacal Universal foi
modifi·c.do com ':iséaa· a '. incorpOrar reg\Ü....,.t~. para ..
execuçlo dos capitulos sobre "correio elecr"nico" e "ligaçae.

c"eleúticaa". bam COIIIO d.l1ber.ç:15~ sobre .erviçoa de "carta
r ••poeca cOfHrcial incemacional".

5. O Acordo referenc. "a EncorMndaa Poecai.
Internacionaia regula.nca O aerviço da. encomenda. po.taia
entre ca a.c.elo. conerac.nce.. O Acordo referenee aoa Val••
Po.cai. .. o Acordo rererente ao. Objeto. Contra"Rellllbolao,
t ....m. anexo., diaclp}.ilWl, r.apect.iv~..nte, a pe:r:muta do.
vala. po.tai••. d. objeto. contra-reallbol.o.
,. ... ·Q4· ~ .••to ele un. o Minht'rio ela.
Coteun1caçh* .oli.dtou .•• providlncl.al par. a r.tifl.c.çlo do.
Ato. ali apr.ço.· havtlndo ..clarac~do .~ o· clap6ll.to do
1.1IItrlllllllnto ela r.cl.fl.caçlo d.vert .er efatu.do 110 menor prazo
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b. Regulamento Geral da União Postal Universal - fls.1 Oa 28;

c. Convenção Postal Univarsal -fls. 29 a 63:

o e-IenIiAimo Senhor Presidente da República
1UllmIle. cCQDnllIidIlid'"~,",cIDdo Congreao Necicnal, por meIO da Mensagem 231,
de 1911, ......1m11 di"~ de 1999, lICIlII1panhada da expllliçlo de
lIIIlllvoI do Exmo. Senhar MiniIlro de EIt8do das RalllÇÕlls Exteriores, datada
do dia 8I1lIIiOr, os MQUinléI _ inleITllICionais emanados do XXI COlV1ISIO
da UIIIIo POItIl UniveIMI: Quinlo Protocokl Adicional à constituição da uníIo
POItIl UniverNl (UPU); ReguI8menIcl a.r.l da Unilo; Convençto Postal
UrWerul • ., ProIocoIo Finei; AcxlrdCI rllfenlnlll às Encomendas Postais
InternIIcIonIiI • seu PraIocato Final: AcxlrdCI referllnlll aos ValM Postais e
~ rnwu _ 0IljM0a COIllTe-Re.nbolllO. todos concluídos em seul,
Im 14 delltemllro de 1994.

As Cópias dos Instrumentos mencionados. autenticadas
pelo Oep8ltamento de Comissões da Casa. encontram-se nestes autos de
lrWnrtllÇlo. da segUinte forma:

a. Quintó Protocolo Adicionai à Constituição da União Postal
Universal - fls. 06 a 09;

I~
~ .::.~.

LUIZ 'ELI'
Minlotro dI Eltade da

po••1vel. de acordo com o arti\10 26 da Con.cituiçlo da UPU.
modificado pelo arti\10 VIII do Quadro Protocolo Adicional.
adotado em W••hingcon, .an, 191;. Adamaia, o tato da oa Ato.
reBultancea do Congr•••o da Slul ••carlm em vigor ~.d.

primeiro de janeiro de a'6 e a proximidadl do XXII Congn••o
da Unilo POlcal Univar••l, • .ar r.alizado elll 1"', em
Pequim, Repl3.blica Popular da China, oca.llo IM que OI 'ala••
membros deverAo acordar nova. ale.raça.. A Conacitu1qlo, &0

Regulamento Geral f bem como 1 Convençlo e dlN11 AtOl da
Unllo .Poetal Univerl&l. torna.. pro_nte a rstU1caçlo doi

referido. texto•.
7. A luz do Ixpoeto. ellvo I alta con.idaraçlo dI
Voa.. Excellncia o anexo projeto de Men••g-em ao COftIE'8HO
Nacional, para o encaminhamento dOI diploma. incernacionaia &

aprecuc10 do Poder Llgi.1ativo.

Aviso n' 232 - C. Civil
d. Protocolo Final da Convenção Postal Universai - fls.59 a 63;

Em 11 do l'eYIniro do 1999. e. Acordo referente ás encomendas postais InternaCionais
(~Pcntaux ) - Protocolo Final - fls. 64 a 92:

Senhor Primeiro Secretirio,

EllClminho I eua Secrewia M'llI&!em do E.cclmliuilllO Senhor PrIoidtlu da

RepUbUcI relalivI "" Im.. emanado. do XXI C.........., dI UPU, "'" 110 OI ......: QuintO

Prolocolo Adicional â Conllituiçlo da Unilo POIl&I Univenal (UPU); RoBulamonlo Geral da
Uni1o; COIlvenqlo POlia! Universal e .... PI'OlOCOIo Final; Kcordo refen:m. ia EIIClOCIIIIlIIu PoIlIis

lntema<ionai. e nu Protocolo Final; Acordo reference "" Vala POlI'" • Acordo ror.- lOS

Objeto. COIllrII-Reembolso. concluidos em Seul. em I~ de lClClIlbro de 1994.

f. Protocolo final do Acordo referente ás Encomendas Postais 
li. 68 dos autos (indice) e fls. 87 a 92 (texto do protocolo a que se refere o
indice);

g. Acordo referente aos Vales Postais - fls. 93 a 101.

h. Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso - fls.102 a
107.

H4, .portanto. oito atos InternaetOnalS sob exame nestes
1UlOS, os qulIia apresentam a eSllUlura que passo a sumanzar.

AlenciolllllCnt••

c::=::..~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe dI C..Civil
da Presid'ncil da lopublica

A Sua E.ceIênc:il o Senhor
Depul&do UBIRATAN AGUIAR
Pri~ S......ario da CimIra do. Deputado.
BRAS!LIA-Pf,

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIOReS E De DEFESA NACIOtW.

1. O Quinto Protocolo Adicional à constituição da União
Poctll UnivetsaI foi promulgado pelos Plenoponteclários dos Governos dos
PalH1-i1*1lbro1 da Unilo Postal Universal reunodos em Seul, em face do
disposto l1Il artigo 30. § 2·. da Constituição da União Postal Universal.
celebrada em Voena. em 10 de Julho de 1964. ressalvada a competente
r8litlcllçio.

Seu- taxto contém nova artigos. sete dos quais Rlteram
díIpoIitMlI anteriores da COnstitUiçãO da União Postal Universal: os arts. 8·
(perlinenle. UniOes Restritas e Acordos EspeciaiS); 13 (referente aos órgãos
da Unilo Postal Un-sal), 17 (relalJVO ao Conselho de AdmInistração), 18
(reIecionado 110 Conselho de Operações POStaIS), 20 (S8cratena lntemac.~nal:

22 (~ d. Uniio)· e 25 (Asllnatura. autenticação, ratificação e OtIlras
modalidadel de aprovllção dOS Atos da UnIão) Os dOIS ultimos artIgos são
peninentel iI _aio ao Protocolo AdiCionai e a outros atos da Unolio e a
aJ)Iicaçào e vigêncIa dO ProtOCOlO AdiCionai à COnStituição da Unoão Postal
~.

MENSAGEM N" 2:11. DE 1111

SUbmete 41 COIIIidlnçfo do Congtwao
NIIt:ionaI OC tufOI ltIIIINICIOI do XXI Congtwao fá
lJnIfo PoItIl UnIvetRI, que 110 OC~~

Protoc;oIo AdIf:ttJMI 41 COIIItiIUiqIo da lJnIfo PoCM
UtINetNI (UPU);~ C3fnI fá lJnIfo;
ComeIlÇllo PoItIl UnItterNI li ., ProIrK:oIo FinII;
AI:oráo ,.,..",. iI EiII:ometIdu PocIei8
1/IIemfK;iOnIiI li ., Protoc;oIo FinII; AIxln:to,.,.,.",. _ v.... PoItaiI li AI:oráo ,...,. _
0/JIIIt0C eontr.-RftmboIIo. conduidoll em Seul, _
14di NfemfNo de 1eH.

2, O Regulamenlo Geral da União Postal Umversa/. por
sua vez. foi promulgado pelos Planopotenclários dos Governos dos
Paí..a-membros da unolio Postal Universal, em face do disposto no art. 22. §
2·, da ConstitUIÇão da Uniio Postal Unoversal. celebrada em Viana em 1964,
relHlvado o disposto no artigo 25. § 4· da referida ConstItuição. as
dispoliçOel que .lplIClftea, a ....8I!l inseridas l1Il Regulamento Geral.

O texto a ser inserIdo no Regulamento Geral da Uniio
POIIaI Universal compOe-ee de seiS capitulos: o primeiro refere-se ao
fllflÇllJfl8f1lf dos~ da UniIo, alterando os Artigos 101 a 108 do
~ lIIlleriori Q.. HgUndo é pertinente iI S«mtaria /nlem8cionlÚ,
rrioóiflC8ndo os Artigos 109 a 119 do texto que o antecedeu; o terceiro, relativo
aProcadimento de aprésenfaçlCJ fi de análise de propostas, substrtui os Artigos
120 ,124: o quarto, C!lOCIl!Tl8llte a Finanças. altera os Artigos 125 a 127 do
texto &ntllC8dllnte. o quintO. sobre Arbitragens, refonnula o Artigo 128 e,
finalmente o sexto e úitillÍocapítulo. altera e substitui os Artigos 129 a 131, no
que diz resoeilo a DisposIções FinaiS.

Autor: PCXII!R EXlCUTlVO
RtlItor: Deputado JOAO HeRRMANN NETO

3. A Convenção Postal UniversBI, também assinada pelos
plentpotanctárioll dos Governos dos Paises-membros. em face do disposto l1Il
lII'I. 22,S 3·. da ConstltuiÇAo da Unlio Postal Universal, respeltallo o disposto
em seu art. 25, 5 3·. dlsp6e sobre as normaa comuns aplicàveis ao serviço
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poIIIII inllllllllClOnal e as dilposlÇOes relallVal _ HlViçol de olljeIOI de
corrtIspol1d6I1CIII.

Compóe-se de sessenta anlgol. subdivididos em quIIll'O
P81tft~ a pnlllllira parte. composta doi SIIle pnmetros lIItigOI da COIMt'Iljto. é
.,.ninenle àl Normas comuns ap/ICáwlIs ao RMÇO ptJItII/ illltJnllJt:ltJM; a
HQUIldI. que compul. Ide os anigOl 8' a 41, é refereme 61 DitPoIM;tJeI
te/llliva. _ obje/OI de comnpondtnclI; SIf\IiçQs píestados; a t_e. que
v_ doi artigos 42 a 56. aborde ai Oisposiçlles reIetiva. _ 0IIjIfaI de
CllII8I/lOIldfn:~. entre aa AdminiJttlçl!le. PoIItIII; a C\l*lII e úlIImll_
pane. Clll1lIlf"rtdendo os anlgO' 57 a 59. diS\lÕ8 sobre o S8Ml;o EMS. O
HXIIQéIlmo e úllimo artIOO trata da execuç40 e vlQéncla da Convenç40.

idIclmas oficieis a serem utilizados para a sua documentação. mas havendo
l8I'nb6m 11 posslbllidadl de dOCl!lllentação básica ser produzida nos idiomas
eIImIo. chlnh. ponugu" e rullO. segundo o disposto no artigo 108.

Anota-se. também. da EXPOSição de Motivos. a
ollIervllÇl\O relatiVa às aileraçOes mais sigmficatlvas feitas na Convenção
POIl8I UniVllrHl. referentel à Inclusilo de capitulo penlnenle a correio
eIIlI6nico. que permite às administraçóes postais poderem acordar entre SI a
fMIllCipaC;Io nos servIÇOS de correio eletrômco. Há. adema.s. no instrumento.
capitulo panirwnt. B liglÇÕ8S telemáticas. que facultll às adminislraçOes
paIIaiI a prerrogativa de escolher os fornecedorel e supones técmcos para a
-..çIo ao. HIViços. NlIItB mesmo sentido são as modificaçóes introduzidas
no Protocolo Final da Convenção Postal Universal.

A cur,osldade da matéria submetida a nossa análise
_ momento li p~ssual • rellde no fato de serem submetidos a
apI8CllIÇáO pa1amenl.ar. em bloco. orto atos Internacionais. atrllVel de uma
"Ir" MMssaem.

Enfatiza-se. ainda. na ExpoSIção de MotiVOS. ai lJI'lIàncla
de lIPfecltII;Io desta matéria - que levou quase cinco anos para ser
lIICIIlllIrII'I ao Congresso Nacional - lendo em vista o preximo Congresso da
lJniIo POItal Universal. prevISto para este ano. em Beijing, República Popular
da China.

J.t o Acordo referente às Encomendas Postail tem o
DIljIlivo de regulamentar essa prestação de serviços entre os Estados
ClOI'IlrIl8nlft. enquanto OI AcordOS referentes aos Valas PostaIS e aos Objetos
Conlra-R8IIl1IlOI1O dllciplinam a permuta dos Vales Postais e doi Objetos
CCInlrI-RIIII1'1bolIO. .

o fato. conquanto incomum, encontra. todavia. respaldo
legal. Como bem lembra FranciSCO Rezek. em sua obra Direito Internacional
PI»lliOO (Ed. Saraiva. 510 Paulo. 1996). na p. 70. 'um único cMcreto legiIIlJliVo
paa aprovar doia ou mlJ,. tratlldoS. "

_ Do ponto de vista do rntIrilo. pouco h.t a o O.
teatoI lOIl an.tUse dallinarn-H a ll1Cld8miZtll' o. anteriores. adequando-os à
~ atual dai comunlcaç6ll postais. é, .apena., eJlranho o declno de
lIIIlPO 0ClCln'id0 lI1lre • _ Ulinalure, no Congrnao di! Unllo P~IUniversal
l'8IIlIadO lIIl Seul. o IIU recente 111\/10 ('-eiIo delta ano) a esta Casa.

A ma*ia it, sem clWlda. ralavante. Rapercutir.t no
die+dII di! comunaçio lIltre ..pai-. feita por via postal, vai ao ancontro
doi COII'IIlfOlllll108 que o Brail tem enumldo l1li nfval Intamecional e 6
COlll8l1lt1llH com ai normal de Direito InllKIlIICIonal Público vigentes.

VOTO, desta mona. sem mais delongas. nos termos do
PIlljIlo de Decnlo LlQlliIlivo l1li _XO. pela aprovllÇl\O dII1a Parlamenlo 80
prooII8O de rItilIcIIçIo doi tmOl emanadoI do XXI CongreslO da Unllo
l'OIlII lJnIVIrNI, que do OI seguinl": Qlinlo Protocolo AcIlcionel ..
CCIllIlitUlI/IO dlI unlIo Poatat UniverIal (UPU); Ragulemento Geral da Unllo;
CClIWInçIO PoIIaI UnlvanaI a IIU Prolllcolo Final; Acordo r~ àl
EllCOIllIIlCIII POUlI lnlIIIlacIonalS a IIU Prol.ocolo Final: Acordo re/erenla
_ VIlII POIlIII e Acordo rtnlanIe 801 Objetos Contra-Raembolso.
concfUIdOIlIII StuI. Im 14 da HlamllrO de 1994.

,
/

/

SIIa da Comlulo. l1li ~ de .~~ de 1999.

5. O Acon1o referente à. encotrIIHIda postM
itIfemaCIOnIJiI /CoIis PoItItUX} compOe-se de treZll artigos. lIlbcIiYillIdOJ em
CJIMIO P81tft. A pr'irIleO, lrIIla das diJpoIiç6n preIirtIin-. (oIljIlo do -ao
e opereçIo de HlYiços peIu empr8IU de tranIpone); a HglR!a ........
rnocMIidadeJ de pmt~de SM'iço (diIpaIiç6eI glUiI; l8MçoI 8Ifl'ICIIlI;
~ paI1icuIeres;~~. fMIlOIlI8llllidllde): ....6
penlnenle ia reIÇln .,.. .. .etmilJiItI'IIç(leI lXMt* (lI'IMmlII*I dai__Ida; lI'MtIIlI8I1lO doi _ de rasponsabilicIa; quoIaIiIaItII e
áIIIpeJU de nnsporte a6reo e dilposiç6es diverJaJ): a querte e úlIImll ....
lrIIla dai diJpOJiçIjN 1itIM.

6. OProtocolo Finlll do Acordo reIrltentlJ lia Enc:omMdn
Pottaia. por seu turno, cornpOe-se de cIeaIHee lItigOI (pttnt:ipiOJ;
_Iáa com vMIr deCIIHado; lJWIlo de~; proIbIçtJeI; IIIIINM,
modiJcaçIo ou comlÇIO de lIIJáeI8ÇO li pecJIdo -do 11II7I8leIIfe; !'Il*mlCiClll;
,.. de~ 1I/fandegáIIa;~ ao pMcipio de /W8POI1IIIllIIdIdt;
ieençto de raponJIIIJiIide da~ Po«aI; ~IIIJ de
itIdfIIIIUçIo; quota..".".. tenlIllI1ai8 de cIJegacla 8JtcapctOlllR;~
lenitoriaiII de "",sitO except;lOlNJia; quotlla-pMfH mari/imu; quatMopIIfN
aup#lmentare.; despesa. de trlJnsPOde lIlireo; tarifa esper;iM).

7. O Acordo lIIIIIrente _ v..... PoáiI canl6m ...
artillOI, diIpondo sobre finalidadn do Acordo; diferenleI calegClrieI de VIIlII
PoIIaiI; lIIIliIIIo doi v.... (moeda.~. 1IlOIlI8nllI); 18M: madalidadll
de perrnul8; ~ ao. vMs; ._rpediçIo; •.c:lamII9OII;
fMIlOIlI8lllIidIIcle: remunerlIÇIo da lIdminiIIraçio pagedora; NbalaçIo dai
ClIIIIaa e diljlOllÇ6es finei•.

8. O Aalrdo refenJnte _ ObjetosC~
tamDMlllllllllldo l1li 14 de l8l8mllro de 1994 emStll.d e aticerçanlIcHe nos
_ dilIpclallivl» da Cona1rtUiçIo da UniIO POII8I~ qui
8IllbIIUrtIIII Da denIaIa atoa. COIIl6m nove tII1igOa que .-um UIdIvIaIo
irMmII • dtIplle. retp8Cliv-*'. soore lfIIaIidIJdN do Acordo; deiTIIi!IIo dO
lW\'iÇO; papel de agdncia de poIÚIf1fJIJI 00. objeIOJ; tl'llllMlfUlO 00. .,.,. de
~; paIJ8IIIfItItO _ l1lII'IlIfeIItl 00. objBtDa; reimmeraçIo.~
• /iquirJIJçm da. cont..;re~ e dispotiiI;Ijealfnala.

4. O Protocolo Fimtl da ConwnçIO PoIIIII UnNwNI.
COlIY8IlCKlIIlI pelo. rneJITllIS plentpOlenctártos que sullIaeYWIln a
ConvençAo P~I Univenlat e lIIIlnIIdo em 14 de llltemlJl'O de 191M.
cornpoe.se de dezeJlllte antgOS que trattlll1 de direito de propnedede lOIlre OI
0lljel0J poateiI. tllllllS. exceçlo à lrlll1qUle posl8I retlllJYa _ cecagrI1MlI;
pequenal encomenda.: pelO mlÍXJmo para 1fl1IlIft-: lMlH M 11IQllIlI'8CIM:
pllllllgelll de objetOS de correspon<l6ncla no e-.ar: prOlbíçOel:. olljeIOI
Su,eclol a diretto. aaUlll18lros: rellr_. mOdtficllc;6o ou correç6o de endIftII;O.
rec:ltll1lllç6el: tlJlCll de aprelll1tllÇáO alf~: responulldidllcle dai
AdrnlntllfllÇón pcatlIll: Isenção da relOllrllllllllidllcle da, AdmlIIllUIIOOeI

~il: pagamentos de .ndenização: despesas da trlll'llito~ e.
flOellllll1le. despesal de transporte aéreo intlImo.

cQ~IS$ÁQDE RELAçÕES EXDSIOSES E DE DEFESA NACIONAL

Aprtwa IH /titIOS • .-.ados do XXI
C",.,.,.uo ela UIIiIIo PcnrtI/ UlliWf8CÚ. IJW SIlo IH

,..",irtIu: aw- pl'tJf«tJlo AúicIotrtJi à COIlJIi/lllçlJo ela
UrtIIo 1'oIMI lfHl'llrlGl (UPU); RlflllatImIlO G.rrú ela
UrtIIo: CUlMIIÇIlo P/JIItl/ Ulllwlfltl/ , l/1li Pl'OlOCOlo FillD/:

/

Ê o relatório.

11- VOTO DO RELATOR:

Na exposição de MolivDI.emnada pelo Exmo. Sr.
Embaixador Luiz Felipe Lampréia. Ministro de ESledDdás RetaçOeI ExtenorB,
.. PrMid6ncilI da República junto _ oiIo in'lll\lmentoa lOIl .......
aepeciIIc:a-M que o Plolocolo Adicionel à c:onatiIUiç6o da UniIo PoílaI
UrllvwI8I modi1k:ou um total de Illt. artigos daquele cana c:onaltluClVII.
dIIvendo-se dnlacar a alteraçio feita ao Artigo 13. 'que inIWtI o COIlMIho di
AdminiItraçIo e o Conselho de 0pIrIlç6e. PoIlait como órgIOIl*/IIIÍlIIIlM
da lJniIo POIl8l UnivaINt. l1li lUbatiluiçIo ao COi'1Mlho Exacutlvo e ,B!)
ConHlIIo COIIIUflivo de EJIudo. PoIlai•. mpICltvImente ". .,

MIrIce. ainda. regiat/'o a rnenr;.to feit8. na ExposiçID de
Motivos. a respeito do dllllOlitivo contido no AItlgo 107, que delImtina HfIIlI
ingIh e francU I' Ifngun d. tr8l?aiho da Secret.rie Intemac:tOnal da Ur)\1o
PoIIaI~. flIIIllII-1do franch' lnotte, •• e npII1hOI COlllOCiI

DIputado JoAo HI!IUlMANN NETO

1Watdr\

PltOlETO DI DICRETO LEGISLATIVO N"
. (MENSAGEM N" 231. de I"')

,DEI'"
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A__~tiI~~/,*~1
,_ ProIocoIo FIIttII: A.'ilNo I'IIjm_ Q06 I"'sP_•..1__ rt/lrt_ ..... 06je/O$ ('~óobIJ.

COItClllldm"" &lN/••• ",úc._bro de /994.

() C()N(;llliSSO :-;:\C10NAL .lecreta:

~\n. t" Fic:l aptt>""ado f) tc"Cto ue mnuiflC:lc:iu do Convênio
C~'DND~'I) .lI) Fun",? Ml)necitl<~ Inrcri\;lc.on:Ú. 'l"" l"na .le :úocacõo e.pt:ei:Ú de
Di..llo. EspeclOlS .le Sa'!U<' • DES. JcnolTl1nau" Jc I~ua"" Emcrltla.

An. I', Ficam lIJrtMdOs os leXIOS tIIlIIIIdos do XXIc..
da Unito PouI UJlivmal. que do os JIIIli_: QuiDlO l'roIocoIo AIIicillMI â
COIlIIiIlIiçIo da UIliIo l'osIaI Univcnal (lJPU);~ GeoI da. UniIo;
COlIYCllÇio PoslII UniYcnal e SCII Pr<*ICOIo Final; Acordo referenle às Encomendas
PosIIiI IIllemac:iolllis e seu PnllocoIo Final: Aconlo retereme lOS Vales POSlIis e
Aconlo retirenle lOS Objetos COMra-RlIlIIbobo. concluídos em Seul em 14 de
selembro de 1994,

. P:1~i{) ún~u. Fic:un hUJCtt()~ a aptu\":lcà() Jo Conwaso
~:aaon21 qtW~~ul:r atos. '-!ut: srnplU-{ucm tC\"ls:iu ...I:1 tcicnua <Juan:l L::meruia. bem
-:omo ~u:usuuct :l1u~rC~ cf'm~icmcnt:ltcs ~UC. :1'J~ termo!> Jt) mCl~l. i "'!'J amc;o.rJ
J:l f:()~SUNIC:U) j·cucr:li•.1carrelem cnc:l~,",'O~ 'IU CI)mprnmlSS('" ~'T3\'O!U')S :10
pammomo n:1Clon:Li.

..ua pubhc3C:U I.

PIr6QrIIfo ünico: FicIrAo SUjIIilos à aplllY.;io do
CongrellO NIICion8I qIaitquer' atol que lIIlIrem OS referidOS ín~.
_m como quaiIquIr ljUIlA~ que, nos termos do inc:iIO I do
Art. 49 da Conllllul;lo Federm,~ erargos ou COft'IIlI'OI1II
grlYOIOI ao pmlllOnio nlICionl1.

AIt. 2'. elll ClICtIlO ltQiIlIlivO...em vigor na dala ele
SUII pubücaçiO.

S..daCOIIIÍIIIO.em'Z(l de aMJ;..J,AA de 1999,
~ENSAGE:11 :-;'2 .;, 13.. :JE. : '?98

: DO PODER :':X:::C::!! '/0 1

DIfIacado'JOAo HEIlAMANN NETO
IlIIator SubJH't.. à c:onslderaçao do ::ongresso

modificaçlo do Convinlo Constlt.ut:i.VO
InternaCl0nal. que :riltB de alocação
EspeclA1s de Saque - PES.

~ac1onal o t.x~o a.
do Fundo :otan.t.Aria
especJ.al de Direlt.os

COMIISAO DE RELAÇOU EXTERIORU E DE DefESA NACIONAL (AS COIIISSO!S DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIOIIAL; DE
FIIIAIlÇAS E TRIDUTAÇ10 (MtRITO); E D&-COIISTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇ10 (ART. 54»)

MENSAGEM ... 231111
Senhores ).tembros ao Cl)ngresso Saclonai.

111· PARECER DA COMISsAo

A Comísdo deR"~ Exteriom o do Dofeu N_.
am rotJnllo ordinária rHlizada hc!O, opinou. unenunornema. pelll~ de
.,."...- 11' 231M, tio #'odor ExoeulMJ, nos termos do ProjetO do Docrelo
logi~ que ~. lICaIando o~ do relator, 0epuUld0 Joio
HerrlMnn Nelo.

De cont'onnuiadc com o disposto no anigo 4Q. inCISO L da Constituiçlo Federal.

submeto :l elevada consKiet:IÇào de Vossas Excelencias. o teXtO de modificação do Convênio
COIlSUlUDVO do Fundo ~lon<Wio Inlemac.onai. que lratl de "locaçã~ especial de Dirriu>s
Espmais de Soque·CES. de conformidade com a inclusa E,poliçio de MOIivos do 5mbor

~irúluo rle Estado da F:lZCnCia.

EIliver8m~ os SonhorH Dopulodoe: Anlonio
C8rIos PIl1llUIIZlO • Preaodenlo. Amon lloar1o. Syny.. Guau"i, PIUiO~
• Voce-PruiclenleI. AIdir Cobrai, CItudIo CIjIcIO, JosiIlOUf*lÇO. Leur lanW1IO.
AboIIlrdO Lupion, LUCIInO PizZIllO. Bonof6cio do Andrada. Cl6via VoIpI, Luiz
C8rIos H8uly. PIUiO KclbeyaIhi, NaIIon Oloc:n, SíIYio TorrH. ZuIIlit cocn.
AIbelIO Frage. Dlmilo Feticieno. EdIeon AndrinD. EIeiono e.rtlaIho. M6rio do
OIÍYOlfll. Jorge PinheirO. Leire ROSIldO, zan Rezando, LUIZ Mllinerdi. VlrgiIio
GuimIIrtee. W.ldomiroF~. AIcIo RalIoIo. Jair IlollOr*o. PIUiO MourIo.
F_ GonçaIYU. J~ Carlos EU... NeiYa Moreira. LUIZ Salomlo. H8roIdO
Lima o De Va!eICO.

de abril de 1998.

Sala de ComiuIo, em 20 do 0Ulubr0 do 1999

::.-:::a:_=:.::'':!:::'.: .. i::'::':: ;:~S:;'::.:? ._ :.;:::.:.:::':'.:.':.l.

:al ::~sc__ .:~: ::-ata ... ~ ;;_==.!i.=.a: ~3;:e=:.l_ :e :~:el::S

::s.pe=:2:'~ :e 'zJ.c:.:.e -:-1:' .::.;:.:..:.:z:::::: -_e~:a=i: ::::5 at:.':::s
=:as:._<:.:.:::::: ~:: ::::s' _--.- ::'.:'':':-.':es. ':'':'e :"::;:=~~.::::::.::: :s:=.a .::.e ':ES 2:9-

~~;~~~! :,::-~·~::-::::~~=~:;~··~t:~~~~~~~.~~~~~~~.::---~: ~~: :~ :~'~~k;:'~~:~~~'1e~~
":.!"

::;a~:!::.: ::-:::: __ :30:
~;~e~~~=:: ;~_: =:~s:~.

~;::-:':.::.=.a ~-':'t:.

.. ::-"1. :encc

: -::-'::.::'.:.
~:.: :::.:1.: _~ :.:' _

_ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 312, DE 1999

(D. Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N~413/98

A!lnlva o texto de modilicaçio <lO Convtnio Constitutivo do Fundo Monetário Inlem8elonal.
qut 1fIIIlI de alOéaÇio especial de DireItOs,ESpeciaIS de Saque • CES,

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO): E DE CONSTlTUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54))

'..~Z :;·':i ~ :::i:::':.l ::-i!:_':'':s: ;::::::':e ~_:;=.a::~~ :".: :=a~A::::

:.~:e::".~=1.::1!.: ::':::-.a:':: r.~.': F3:S. :l:--::~ ~.:;:=!:ss~=:,;. ~ S~:t:'~5&C: ::.1
:7.!t~::.l ::: :~:~:'=::::.: :: . ~::==;;::::::': .:::.:: ::-.:.':'. :-: "':::::=:':;.2!::: .l: a=~.

... ?, ~:-.=:'.!: :. :'.l : ... ::.!:: :~:'::l:.
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.,r

ProposeiÍ Fourm .~CDQmr.t:u:

afthe A.nides oi~meut
oí lhe imemariomu :\foneary ruuci

The Govemrnents on witose cchaiíthc prese..'1t Agreemem 1$ signeci agreeu fallawa:

The te:tt Df Ameia XY. Secnon 1shail be amended to re.:ui as fellDws:

(a) .' To meetthe: neeà..:1S and whm it:tnSles. for :l5uppiemeotto existinlresatVI
unts..,me F~m:i is autbonzcri to a110eate SDccW draW1h1 rights In acccrdanceWita ilI
~";~J~r:D:an~~exvm to mcmbm tr.3t:lfe pamcJp:ants 1JJ me SpcICIJJ. DraWlftl

(b) rn 2.Ciaition.. me Funci sha.ii alJOCõlJ'.e S~e:cla..i dr.Lwmg ngnu: to members t.bItara
pame::::uJts m the 5pect~ Drawmg Righa: Dep:uuncnt In 3.cr:ord:mee wllh the
provlSJOns oiSchetiuie M.

I.

~;".=~;:'.:':::.: :. .::::.~:.;::;=~:.:.: _= .. ;!!!:: ;:;-:.::e.:.ê.r.=:.~ .:
:axt: ":~ :':'.:=':::':=.':.1: ._ ::::'·lé::.:.: :.:::.5::,'::':::":: -::: :-~!1aO :·:onetar:.:::
::,.:er::a=:.:::.a~ ;:ara ::.:.e ::eJa >=vaac ~?re'.::.~:ãc::o :.::nqres!!o
::ac:'::-.:l_ •

Anew Scheduie M shail be adcieci ta the .o\tUelm. to read :1S fallews:

?Al'.:::Z~

PGFN/C:F .. '20 I.a

SCHEDL"LEM
Spec::Ii One-Time AJlec:wcn aíSpecuLi Drawlnl Ríghts

~. Subjea tO ~ ~eiew. C1Cb memeerth:1t.~ ofSq:nembar 19. 1997. isa participmtiathe
;Pec1al Dt:lWlngRi~a Oepmmen, .hail. on lhe 30lh dar iolloWlng lho effi:cuve dateoidlt

.•ounn amenament Dr .uus Agreemenr. recelve a.n :liloCU1on ofspecW dr.lWlng n;hts In 111
~un, thu WlII result 1n.~lS net cumul:wve alio"""on oispOCl&l dtawll'lripu bImc llqUIIlIl
.9.315788113. perccn, o, la qu.ota .. oiS_aer 19. 1997. pRMd<d lhu. iorpanicipams
wnose QUOtas n:ave not becn aó!wted as DropoSed. in Resoluuon No. 45...2 ofthe Boll'ti of
GovemeIS. c:Ileub.uans shall bc m:teie on lhe b3.11S orme quolU proposed in that rescluUon.

:.. (.) SUa)ea lO 4 below. e>cil coun"'! Úl:lt aocem.. a pamcipsn, in lhe SpecW Dt:lY<l1ll
Ripa Oepanmen,:u1er Septemaer 19. 1997 bu, wnhia thrIe monÚlS oitlte dota onu
m~b nlp In lhe Funa .hall !CCetve 3D alloc:won oispecral dtaWlnl riailu ia sn smown
""cul lR.'CCOlasnce Wllh (b) snll IC) below on lhe 30th dar followinllh.lsrer or. (i) lhe
dare o. Wntcn lh~ n~m=mber becomos • pamcíplUl' ln lhe Specral DIIW1R1 Riabu
Depanrnent. creu) lhe eaeCtlve date afthe rDuM amendmenc cft!1i1 A;l'MmIllt.

. (b) Fonhe pUlpO'" oi(.) .bo.e. e:u:h P:UUClpon. 'hallr...... 3D smoun. oCspOClli
.1raw1n~ ngnts th:u Mil result In sucn D:utICtD:uJfS ner cumuJaUYIt 11Ioc:J,uon bllRIJ equaJ lo
:9.31 !78381J' percent oI" its quota as ~fthe ci:ue on which the memoer becomlllll plU'UClPW
n me ~tJec~:u Ot':1W1nl; Nl;hu DCD:trtn1Cnt. J,S aàjusua:

11) fif:ir.::y mUJUOlVmr; ~!?31~i8SaI3 cerClnt cv tne rn:ao ot'the tatU Ot·
JUOw. ~ c:ticuiatea unau i 3bove. ar·the D3mC1D2ntl a.cnbeci In le, beiowto thetawai
JUOtaS or suen D3rUC:::iJI1tS:JS aithe cate on wnich 'to,. mlmelr cec:un. ~ ~unCID:lJlt: In tile
.sPCC1:11 ürawlng iügius Decartmenr. :anti

(U) scconà. by muicDiytn1!; me craauct cim ai:love by me 'r.lUO aflhe totai af
lhe sum oi the ner; cumuimve :úlocwoM oí sptCUi dr&Wln; ";ntl rteClvlQ unGir
Amcle XVIlI oflhe psnicio:ll1lS aoscnaed in (c) below U oitlto dala o. which lho mombllt
becante • viUtlcip:ll1' IR me Speclal Dt:lwm; Ri;hls DI'pItImIn' a:ld tlto .UOCISi.... raoeiYell by
,uch p:uncíp~under 1.bov. to lhe total of lhe sum oflho nll eumulaliVl aIIocIaons 1IÍ
'peclal dr:tVAn; ngha 'OCCl.ea unaer Amele xvm oisuch P:II'llCiD:IIU. OI o,'Slptambor 19•
1997 3.ttC me ::liloc:1Uons recelved by such camcic:na under 1:r.bove.

(c) Fonne ?um'OSC$ Dithe ~justmems ti) bll m.:a. unUIr \"") above. thll'uud1SSin
me Speclsi Dt:lWln; Righa Dopmmeo' shall be momilorl IR..are oart1",Dsnts as oi
Septemaer i 9. 1997 sna li) conanuo.o be paniciDOll1S In lho SpecW D"'Wln, Riailu
DOIJUOIIen, os oime a.le o. wilich lhe momb.."-me. DIIIlci=m in lhe SpICIIi Dt:lWlnl
RighlS Oopanmen.. >na (ii) have r!;COlved :ail a110c:wons m.do by tIt.l'una ai\or So"",mbtr 19.
1997.

::.:.:: ;:== ::::1:=

.;.oi::.
~.::::=:.: ::.:,:,:j:.

-;". _::.::..z: a

:~=:

?:=~:;E:;;' .:2 .:_=..:.s.;.i,: :::; ;.;nvén,;,;
:':::$';':';;~:;":= _.. ;'J::::::: :;!onet:.I:':'=
:.~:.a=::.::.=.:.=::,;;_ :-o..... ,'__ ::.~o =.1
r.1!4.:: __ =J.:: . ·~ce.rS':''::.zc:e
:!:==:~::::= : ..:::;:~~z:: ;:,.ic.:.:;::a.i.

:: ~=='.:=

. ;",:::'":=10.
,:::::e:a. : :::::-=e=

::.:a::.~= -::sa ::: :3-:~:.;:".:,,::,:;.l ==_..: :;:-.::::":H!~': ::~':':':::'3_.

:l::'::':':':l'::

:~ ~:~S:':'=:-.-;.; ._ :.:r:.=: :;:::::::._ M:-.~:=a, ::c:
:::!!lC :: :::..::.: ::?'.E:E:--- ;::.:: __ o •• :;::e : .!~-:::~~a=:'="·.=e~a.i .::.:.-
::.:..r.c: ::;:".e:~=.:.: ::.:;::•.:.::.::•.1_ .. ::.:: ':: ... :':;':.1 !:.: .':.:';e!::':.3.:J.o: ::elc
==as:._. : ::.'<.~." • M' •• ::':.:'.!:=: :.1 r ~:e.r.=':'. ::l::'~:':.1:â: :oi ?eso':':.:cã:

~:~~~-:. :i~~ ~~~~~.:~:':;;;'~~~~;~,:;~P~;:'~;::~9'::~'i~~~:~!a;~~~~~:~~c:i~
;'••ex: .: ~.: :":::':~:".:'': :':'::'~::':"':::":: :~~':.:t$:_; :=::a::.:.z=::.=.

3. .(.) Subiec"o 4 below, iitlle FedOl2l Republic o,'Yupisvia (Ser!lwMon_)
suc:ceeds 'o lhe mcmbetshlp in lhe Funci ll1ll lhe panicipoáoo 111 lhe Sp..,w Dt:lwin; Risbts
Dopamnc.' oitlte formor Soci:alis, FedOl2l a.,publio ,,'YUIO'isVl& in &ccord&nce wilh lhe
tmns::má conàiuons oiE."Cecuuve Boani Deaslon No. 102370.(921150), :Ldopted December 14.
1992. i"hail recetve sn alloc:ll100 of 'pectal dtawlRl nailu in sn amoun' =iculato<i in
sccord:oncc Wllh (b) below on lhe 30lh dar iolloWlnllhll1llr 0* li) lho date on which lhe
Feder.li ReouDiíc ofYugOSi2.V1õ1.ISerblalMontallifOJ '1UCClldlIO membmhip 1ft lhe FUDIi anci
pantap'''lon in lhe Specrai DraWln, Rilhu Oepll1lllent lo~WlIh lhe.emts ll1ll
_dirions oiExocuuve Bemi DcclSion No. 10237.(92/1 ~O). ollii) tIt. eil'ecuv. date ofdll
fOuM :unendmem OfÜ1is AgreemenL:::F.:::::;'.:;'.:-:::::_~': ::: ':::::::_~.:~::: ::::;,,:~,::;:::: ..:.; :;.. ·:::::s.C. -=!!l.

";.w.."",
';ÓN:;'. : :?::Z:':":'..

.; ;':".l:::

::::::s.:-.!.:'::l. :.:.::5:'::''::':,':'3,

.. :?: ~::=::":. ~-==.=:!.-:!-: i: :':. ::=::':=l:':=-~,:=.5._.

:::::.::::::;'.:.:.:-;::;:.r.:' :: :;'!.?i".':::! :-:::;';:::::::-..:.': :;.. "::::;'.,: • .;::'.
.. ..... lí/ /"

~:~~;,::~~~~~~::,~;,;,~::,:::,:',:,:~

(b) For lhe ptIrposos oiC.) .bove. me Flldusl Republic oiVugoslavia íSer!lW
Moct_) shailrOCCl.e In :amoun. ofspeoW dtawin; nabu 1hat Wlilr",u1'1R ilS n.
cumulsúve :ailocauoo belRI equ:al to 29.315781113 poreen. oilhe quo,," proposcd to j, lIIIliot
Pl't:l!!t:lPh 3(c) of E..ccuuve Beata Doemoo No. 10237-(921150)... adjustet! in scconlaIIce
Wlm 2Ib1(ij) sna (c) '00'0 os oitlle da.. on which lhe Fed....1Republic of"{ugo,IaVl' lSabia/
Moorenogro, qu:alifies ior:ll1 allocauon unaer (.) above.

~. 'í1te Fuoa ,hail no, allo"le .poelal d"'Wln, n!lhts undor tlti. Scbe<lul. lO tltesa
putIC1p:U'ltS th:1t h:r.ve nomied Lhe Fund In wntlnt pnor to lhe cbll o(th. :úloC3uCln afmar
deslre not to recelve me :r.í1oQtton.

c (a) Ií.;1t tne 11me:m :aUoc:mon 1S m:u:ie to ::L pm'cl~lUI' under 1. :. ó)t .3 :l.bove.l.he
p:unctc;mt h:lS overaue oohgauons to the Fum1. :,h,e Ictcl:li dr:1\Vlnll nghts Se :lilac=u:d shall be
de?05lteà anà nela In ali esc:row :u:count mthin u:e SDecW Drawm; iU;hesD~ lIId
shaU be rele:asea tO me patUc:;::tnt unon aisch:I.n;e oiali iu overaUD ooii;::mons to thc ftmâ.

.. ',;;'; .. -
~ Ib) 5DCC:;U dr.lwmg ngnts cem; ne:d in:ll\ e:scrow a.cccunlsnaH nct De lIva.liablefor

any 1,p1t anci sha.il not De mCJucieci in any coucW.:mOnl oíalhu:aacns or hcidin.. ois~1CiI.l
àm~nlJ nKhti for me ;l~ases arme lUUcies. e:tceçl íor =icuWions unâer thia SchedIlie.Il
spect2i dr.awín! ngnts ailocuea to a paracíc2nt are heid in In GCl'OW ac.eaunt witert me
panicipan'termlll'IIOSllS p:l1tlcic=on In lhe Sp..,w Dt:lMn; Ri;hls Dcpanmernor~ illI
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decid.eà to Jiquíà.ate me Spec::Li DlõlWlng Rlgitts Depaamcm., sucn spCC13i C:rawing risbts shall
be canceled..

. (c) For.p~rpO$esofthis P~h. overciue obligaxions to the Funá consist Dfovmiuc
n:purcn:15ts ~a c:1:lrg~ In the Generai Resources AccoUnt. overdue pnncipal and imer.st on
loans ln th~ ~peclalDtsbur.;:ement Aceount. oven:iue charges aná auossments 10 the Spec:W
Or:l'Mng Rignu Depunnent. .:má overaue Habiiities tO the Funci óI.5 tI'l1Ste.

(d) E:«:cct forme provlsions ofthisp~h. lhe pnncipie oÍscpamíon berween the
Gcner.Jl Dcpamnent:md me SpecJai Dr.lwmg Rights Depamnent:md lhe unconditional
charactet ofspecJ:U drawms: nghts as re:serve 35SetS shall be mamtained.

o) prtmeff?mencc...U'"ave:$ J.1 muJuplicaç:io de ~9.3iS788813 por c~ntO

pela raz:io entre o total ,je quotas • .::alculadas segunao o par3.guio 1 aCima•

dos partlClpames ,Jcscruos no Item I": I abaiXO ': -.J lotai ..!J.S quotas desse

participante ~a u.:l.la :1a -.::Jal .) membro . JTnar-'íe :;':lrtlClpilnte Jo

Departamento de Direltos EspeCIaiS de Saque. ':

qi) ~m segunao lugar. _tr::ve:s da r:1ultlplica,::.::i dü n:su1tado do item I iJ

lClma pel:l razão entre (I lotai .,iJ. soma ":J.s aloc:lcces lioul!i:lS :lcumuladas de

Jlreuos ;:SpCCI3IS ..;~ 'aque -:ccbIGJ.s .;:gunao \rtlgo "<VIU ...lOS

partlc::):J.ntCS .::scr:::lS no H::m '';' .loalx.:;::1 U;ltJ. i.:l üU:li \l memoro torne-se

REPUBLIC:' FEDERATIVA CO 6RA51L

058/1998

parnc:;::mu: co Dtpanarnemo ri~ Dire::cs Espec::lls J.e Saque e das alocações

receolàils pelos .:mos p:.1rtlClpames segunao LI par:i.graro 1 aClma e o total da

soma ..!;u; alocaçoes :iquld.:l.s .::.camuiada.s de direltos espeCiais de saque

recebtdas segundo ° Artigo XVIII dos altos parncIpanteS em 19 de setembro

de 1997 :: das .. lOcações r:::eoIà:ls ;:IOS ..lHOS p:lTncipantes segundo o

pari.~r:l.Io I :lCIma.

ICI Para. I..lf. proposuos .lOS J.Justes .l ;ierem renas ...:~ :lcorào ~om o item Ib)

aClm~. serão tidas ,;omo parnclpames jo D~partamemo de Direnos Espectais de

Sa~ue os membros putlcipantes em 19 de seternoro ue 1997, t: li) que co'ntinu';;:I

se:r participantes do Departamento de Direitos EspecIals de Saque como na data na

qual o membro tenha·se tornado participante do Oepart.:l.mento de DireitoS EspeCIais

de Silque. :: IH) que renham recebido rodas .15 .21ocaçõe.s feius pejo Fundo após 19

de :lietembro !ie 1997"

C
t:~::ii::o 4:le ~:.:. :.:3.r::o .';ntonlO K\Jcr.:laci. 7:aaulor P1blico ~ tntérprete

ComerCIai. r.omeaco e: ::mpossaào no Oficio de :itera0 cam o Diário Oficiai

~e 23 de Junho de ~ 982. pagina :428. recebi e traduzI. ~m boa fé e com o

melhor do meu conheCImento. um documento com o seguinte comeudo:

Apia.ciice i

Proposta da QU:ll'ta Emenda

.10 Convénío Constitutivo

do Fundo ~Ionet:il'io Internacional

Os Governos ~m "~nome tIos '1U~15 ~Stt CtJnvenio e 3.5SlOado ::oncordam co~ o 3. la) Respelt:lndo.ls disposlcãcs do p:lr:igraro ~ a.baixo. :a50 a Republica

eSpeCI::lIS Je S:lQue 'iegunao .lS dlSpOSlcocs ":0 -\rngo xvnt a membros

pilrtlClpamCs ,JO Oep:J.rt:lmento ... e Direitos ESpCCI':lIS DC S:lque.

selulDte:

L o texto do Artigo XV. Seção I. :: :llterado. pasundo à seguinte redação:

(a) Para atendimento da necessidade. ~~ e quando surgir. de suplementar

01 3.l1VOS Je reserva ~:tlstemes. ~ Funao ~sta au[onzado a alocar direitos

Ib) \dem:us. ; Funao J.IOC:lra J:reltos :::ipec::l.Is Je s:lQue :l membros

Federal da lugoslãvla/lS~rvla/Montenegrol:ieJa suce~sora • .;omo membro do Fundo

e participante do De~part.:l.memo de Direitos E~peclals de Saque. J:l antiga República

Federal Soclahsta da lugoslãvia de acordo com os termos t: condiçoes da Decisio da

DiretOria Executiva numero 10137-{921l50). .Jprovada t:m i..\. de dezembro de 1992.

esta receber:: uma .:I.loc:1ção de dircnos cspect:lIS de S;lQUC em v:.1lor calculado de

ilcord? com o Hem Ibl aDalxo no tngeslmo ~;J. apos J .1.ua mais tarde t:ntre: li) a

data :ia qual .1 Republica Feder:l.I J.1 IugOSláVia 'Sérvla/Momenegrol tenha-se

tOrnilQO suceSSora ..:omo membro J(.l Funao :: ?artl:Ip:lnte do Depart:.memo Je

partiCIpantes J,J Depart.:l.memo ~~ DireItos E~pect:lIs ..lO: Saque se~undo as

dispOSições ao Anexo ~1

Um novo Anexo :..1 é JaJcJonado J eslc C.... nvenJo . .;.)m a seguJnte redação:

Direuos Espe::::J.ls .1.: S.1oue ;Jt acorao • .:m ':) .ermos :: .:ondlcões da DeCisão d.:l.

DiretOria E.tecutlva !~umero IO~3';'·,92:::'J1 : ·111.l .. :lU ..:~ \IgenCI:l da quart:l

::m.cnd:l ,] t:Slt: C,Jn\'e:::o,

..:ento .lI: sua. qUOI:!. ::m 19 àe :i::::mor: Je 1997. :";.:anoo n:ssaivado que. no caso de

lU Respelt.:l.ndo o disposto no par:i;raro .J. a.baixo. J p:a.is que se tornar

Dep~ml.mento de Dircnos Especl':us de Soloue: :::n ! 9 de s~temDro de 1997 receber:i..

puCtc''Pante do D~part:lmento dt Direitas Especl:::Us ole Saque apos 19 de .setembro

Je 1997. ;orem l.Itntro .l~ Ires meses ,1.1 cJ..a Jc: sua aamlssão .:.omo membro do

(a) Caso.:lo mamemo em que :llocação a participante seja feita. sesundo

O Fundo mio fará alocac:io de direitos especl::I.IS de saque nos termos deste

s.

~.

os parágrafos 1. : ou 3 aCima. \l participante tenha oDngações em urJSo com o

Fundo. os direitos espeCiaiS de saque :lssim :llocados serão depositados e mantidos

em conta de C:luçlio Junto ao Dep:1rt::a.memo d~ Direitos ElooeCI:lIS de Sa.que e seria

Hberados ao partiCIpante por ocaSião d.l qultaç:io de suas obrigações em atraso com

o Fundo.

Anexo aos p:::rticipantes que :enham ~ot1ficado por ~scnto .10 Fundo. em data"

antenor li. da. llocaç-j.o. de seu descJo de não receber :l alocação.

Ib) Os direitos especl:lls Je saque mantlàos em t:onta J:: cauç:Io nia estarão

dispanivels para qualquer ~so. t: não serão Incluídos em quaisquer c:i.lculos de

aloc:lç:io ou h:a.veres de direltos espeCiaiS de saque pua os efeitos do Convenio.

exccto no C:lSO de C?1.cuJos segundo t:sle Ane.u.. C.1S0 05 direuos cspccJais de saque

illocado5 a puuc:ip:lOte esteJ::J.m mantidos em conta de caução no mamemo em que o

participante deixar de participar do Depart::mento de: Direitos EspeCiais de Saque ou

Ih) Para \JS proposltos ü.O Iltm tal .:I.Clma. J. Repuoiica r~deral da Iugoslávia

(Sérvla/MoDtenegrol recebera um valor de direitos espeCiaiS de saquc que fará com

que sua alocação liquida acumulada sCJ::' igual a. 19.315788813 por cento da quota a

ela proposta no parágraro Jíc) da DeCISão da DiretOria Extcutiva numero

l0237~'9211S0). tal como :lJustad:1 segundo os itens ~~b)(iíl ~ Icl aCIma. na data na.

qual :l Republica F~deral da Iugoslávi:l ISérvt:IIMomene;rol '.:.cnha a se qualificar

PUil uma aioc.::c:io s~gunao o Item lal aCima.

ANEXO ~I

Alocõlção Especial Cuica de Direitos Especiais de Saque

Respeitando o díspoSto no p':lf:igratü .: Jb:uxo. ~:da membro participante do

Fundo. r:ceber:í uma alocaç:i.o de direitos espeCiais de saque ::m v:llor c:llculado

secunda os ltens Ib) e ICI ... balXo no tngeslmo Ji:l :lpOS :I da.ta m,us lardc entre: ffi a

dita n;: qual o novo membro tenha-se tornado partiCipante do Departamento de

Direitos EspCClal:li de Saque. \lU (ii.) a data de vIgéncla da. quarta emenda a este

Convemo.

(b) Para us propositos do Item 1.:1.1 aClma • .:ada parnclpante receber:i. um valor de

dircuos cspec~als ile saque que i:lrá com que sua. .:i.locac:io liqUida ilcumulada seja

Igual J ':9.3157888 t 3 por cento ~e $:J:l qUOt:l na data na qual 11 membro 'Qrnar-se

plttlc.pante ao Departamento üe Direitos EspeCtalS l.1e Saque. =;ustad3:

parUC1;Jilmes cujas OUotilS não tenham sido a.:ustadas como proposto pela Resolução

4:5 ..2, da luatl de Governadores. o cálculo sera feito com base nas quotas propostas

na dila Resoluc;io.

I.

no tngcslmo <.lIa .1pOS :I. J;j,t:l. J:: ·.Igene:: ':J quarta :::nenU:l .. ::ste C.lDve01O. :..tma

:doc.:Ic.ía de direHOs eSpeCl.:llS Jr: s.1que ::::1 ~ Jlar .;<:c r.::.:l .. .;m que sua aJoc:u;.:i.o

lCUr.::Jl:1.da. i;rJullia .:~ Clreaos ~:ooe::::.::s Je n.:ue ::!:l I!;uai J. :9.3lS788813 por
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no momento em que ~e!,l dt:cloldo liquIdar ri Dep:l.rl:lmento de Direuos EspecIais de COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

5.l0Ue. ~; ditos <l:r:::JS ':~=e:::':;s ..:~ ~JoJue .:.::':Ío .. :'i1C:l;ld.JS

{Reverso das [reS folhas do documento Original ~m brancol.

Em Tc:stemunno ao que. r'irmo i1 presente Cl:rtlaào na Cidade ce Brasl1il. Dislrllo

Feder:d. neste sàbado. fevereiro 28. 1998.

11;:) ?'J.T':l :)'; pr0-P0sno<:, .:.a!lte ';:ln~:r:Ho. :or1gaçoes ~:n :.:::1.50 ,;cm o Fundo

conS.lS1.em Clt recomflr:l.S. e t:ncargos n:l C..,nta. de Recursos Gc:r:us. pnncl~IJ e juros

t:m atraso sobre :::nprestJmos na C.:lnta -oi: Desemoolso EspecuJ. encartos e taxas

vencidas no Departamento de Direitos EspecIais áe Saque. ~ obrigações vencidas ao

Fundo na quahdade de fidclcomlssJ.rto.

(d) Exceto pelas dlSposll;:ões deste ~J.fagraio. v prmciplo da separação eDITe o

Departamento Ocr:!.1 c o Deparu.mento de Direitos ESpeCli1IS de Saque: c o cariÍter

incondicional dos üirel'os ~SpeCI:lIS de s:l~ue :::cmo .lllVOS de reserva será mantido.

\;a E.'(posu;ão de ~tOt1\'O'i el>pecttica~se que a madtticação sob exame
toi aprovada pela Juma de Governadores do Fundo ;""1onetano InrernaclOnaJ. ;ltraves da
Resolução n" 5:-4. tendo contado com o "ma iavoravel do represenlame braslleiro

Em tàce da reterida resolucào promO\-er alteraçàes no Tratado
Internacional firmado pelo Brasil. toma~se imprescmdiveJ a OItiva do Congresso Nacional. nos
lennos da ano 49. inCISO I. da Constituição Federal.

Esta mensagem. referente 30 texto de modificação do Convinio
ConstitutiVO do Fundo Monetano InternaclOnaJ. que trata de alocação espeCial de Direitos
Especiais de Saque ~ DES. tbi enViada ao Congresso NaCIOnal pelo Excelentlsslmo Senhor
Presidente da Ilepublica. acompaahada da ExpoSlçáo de Motivos n' I881MF. de I' de abril d.

1988. assanada peio ExceJenusslmo Sr.:nhor Pedro P:Jrente. ~hru$tro de Estado da Fazenda
Intenno. assim como do Parecer pG~lrOF n' 4~O;qR da procuraaona Geral da Fazenda
\Jacionai. datado de 26 de março d~ 1988

I.RELATÕRIO

A Mensagem n' 413. datada de 07 de abnl de 1998. 1'0, distnbuida
anteriormente ao nobre Deputado Franco Montora. que elaborou o seu parecer. e. no enlanto.
nia chegou a ser apreciado. Acato. pais. o parecer do Ilustre parlamentar. que esti
inteiramente em concordância cem minhas Optniões

Tradutor Pt1blicD

~
M.arc.o António Rocha.del

Emolumentos de ::icordo com

Re,. lCDF 07. Je 11110/1995

0.0. de 24/10/1995. pag 16808

E·mlll; ,ocnacielr';-nuzccnet.cam.Dt

-\ "PropoMa flara (1 t!uaTla I~'ml!"da (fI1 I illt\'imUJ ('H1lSlIIUln'() do
Fundo Monetarw ItJIt!nJocJOnal" compõe#se de d01S itens

o primeIro Item destina~se a alterar o lI~'(to do Amgo XV. Seção 1. e e
composta de duas allOcas

~a alínea "a". preve-se que "para alendlmemo da necessuiot:k• .re e
quando SUrglT. ck suplementar os allVDS de resen'il eXIstentes. o Fundo sera auton:ado a
alocar mrellos espeCIaiS ck saque segundo as diSPOSIÇõeS do Arllgo .\171 a nrt!mbTos
parnClpanres do Depanamento ck D/reuos EspeCIaiS de Saque"

Na alínea \lb". estipula.se que "o Fundo alocara direitos espteiau de
saqJlt a m,,,,bros partlciparltes do Depanamento tk Direitos EspeCiaiS de Saque segundo as
disposlÇ6<S do Anexo M".

No segundo item. introduz~se um novo Anexo M ao texto do Convênio
Constitutivo do Fundo Monewio [nternacional. referente a Alocação Especial Úniea de
Direitos Especiais de Saque., com as especificações que constam do texto em inglês. fls. 06 a
08 do, autos. e da traduçio autenucada. fis 09 a 13.

Eorelatorio.

U· VOTO DO REUTOR

No Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que acompanha
a Exposiçio de Motivos.. especifica~se que. confonne e,eposiçào de motivos sugerida pc!o
Banco Central. "as alterações conrulas na Resoluçào 11m apreço ImplIcam eleVt:JÇàa do&
ativos brasIleiros em DES 177.7 ml/h&s que representam cerca dt I 'SS J89 wlllIt&J tM
.iôlares llortl! umefll:t1lJm ti .\l!rem lI.\t1Jm m,.:mJliu..'wlJalmeml· .

Atenclosamcnte.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excclenussimo Senhor Presidente da
República relaúva ao texto de modificação do Convênio Constitutivo do Fundo Monetãrio

Internacional.

Aviso n~ "45 - SUPAR:C. Civil.

Scnhor PrimcIro Sccretario.

Em - de abril de 1998.

A materia. de carater eminentemente IÍnancelfo. conlOU cem o pll'lClf
favoravel dos setores econàmicos do governo brasileiro. IOdo ao encontro dOI InllflllCl e
compromissos do Brasil perante o Fundo Monetario Internacional.

Compete ao Con2I'esso Nacional opinar. nos termos do Art "'Q 1. da
ConstitUição Federal. e a esta Conussã~. dcsunaáa a balancear os comprollUssu~ orlslleircs
em face das normas de Díreito InternaCional. dizer que. deste ponto. nada t)h~1l II alterlçào
sob analise Quanto ao merito da m:ueria. sob o pnsta tinancelro. IJpllt:1tA ,I COll1Jsslio de
Finanças e Tributaçáo.

VOTO. poi,. pela aprovação do te,"o da modificaç"o proposta. "'" •
forma de Quana Emenda.. ao Convênio Constitutivo dI,) Fundo Monetano Intemaclona!. que
trata de alocação espeCial de Direitm ..:speclais de Saque .. DE5. nos teMOS da proposta de

Decreto Legislativo em anexo. Sala da Comissão. em :: de v.' ~'"'PA.r:. de 1999

--r/~{.. ....... .,j..L-~
D.pulado BONIFÁCIO DE A:'>lDRADA

Relator

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro dc Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da Republica
éOMlssÃo DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primel~ Secretário da ClÍmara das Deputadas
BRASILlA·DF.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'
(MENSAGEM N' 413. DE 1998)

.DEI!199

Aprt1W2 lesto de modifiCDfiio dD COIJVildo
r.onslltUtlVO do Fundo Monetirrio InternaCIonal. que tratD
de a/OCQÇikJ t!SfN!ClaJ de Dir<l'os Esp<clois de Saque - DES.
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':0 CO/l!lI'<HO Nacional decreta: IlEIISAGEH N" 680, DE 1999
I DO PODER EXECUTIVO)

. An.}O Fica aprovado a rextO de modifiaçio do Convemo
Comtl~nvo do Fundo.Monetario Internacional. qu<: trata de alocação especial de Direitos
EIpeàais de SIqu<: - OES. denominada de Quart. Emenda.

.i Paragrltb UDltO. Ficam .ujeito. I Iprovlçào do Congresso NaciooaI
~squ.,. ItOl que ~pliquern revislo di referida Quana Emenda. bem como quaiJq_
IJUIlts complementares que. nos termos dô-inciso I do An. 49 di COllSlittriçio Federal.
acarretem encargos OU compromissos gravosos ao património nacional.

Subaete à consideraç.lo do Conqresso Nacional o tex.to do Acordo
entre o Governo dA RepúbliCA FederaUva da BrasU e a Governa
daa EatAdos ,Unid". Mexicanoa ae Caoperaçlo entre aa Ac_iAS
DiplOlláticl\8 de AIIboa oe Paiaes. celebrado e.. Braeilia, e. 27 d.
aIIeU de a99.

SaJada Comlssio. em ,; de 'I.li.\'V\':l1o,;\. Je 1999

publicaçào.
Art. ~. Este decreto h:glllativo entra em VIgor na data de sua

11S COHISSOES' DE RELAçOlS EXTlRIORIS E DI DEFESA NACIOIIAL; E DE
COIISTITlJIcaO E JUSTIÇA E DE IWlAÇAO I AllT. 54»

Senhores Mtlllbros do CoDifCS50 NocionaL

-:IJ'c..:.. .J-~",,--

Deputldo BONIFÁCIO DE A:>iDRADA
Relator

11I. PARECER DA COMISSÃO

De collli>rmidadc com o dispo1to no anicD 14. incisa Vlll. da ConstisuiçID Fc:dcraL
submeto i.clevada CDnoidcraçJo de Vo.... Excclõnca., acOJlll*lbodo de ExpasiçiD de Motivos do

Senhor Minioua -<Ic.E:ltado das RtIlç6es Exteriores. D lextD do Acordo entte D Governo da

Reptíblic.t Feder.li.. do Brasil li o Governo dos Estados Unidos Mexicanos de Cooperaçlo entre as
Academias Diplomâticas de Ambos os Paists. celebrado em B"",ília. em 27 de abril de 1999.

A Comlssêo de Relações Extenores e de Defesa Nacional.
em rllUnl60 ordlO*l'la realizada hol&. OPinou. pela aprovação da ""sagem nO
413/ia, rio Podtr EXlteUfivo, nos termos do PrOjeto de Decreto Legisl8tivo que
apresenta. acatando o pare<:er do relator. Deputado Bonifácio de Andrade.
contra o voto do Deputado VirglllO Guimarães.

Brasilia. ~6 de moia de 1999.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Anlonio
CIrloI PantllJOZ10 - Presujeme. Amo" Bezerra. Synval Guazzelli. Paulo Delgado
• Vice-Presidentes, A1dir Cabral. Cláudio Cajado. José Lourenço. Leur Lomanto.
AblIIIrdo Lupion. Luciano Pizzalto. Bondácio de Andrada. Clóvis Volpi. Luiz
CIrIoI HlUJy. PlUJo Kobayashl. Nelson Otoeh. Silvio Torres. ZUlaiê Com.
AlbIrto Fra;a, DlImIão Fehciano. Edison Andnno. Elcione Barbalho, Máiio de
Oliveira, Jorge Plnh8lro. LalAl Romo. zaire Rezende. Luiz Mainardi. Virgilio
Gulmarie•• Waldomlro Fioravante. Aldo Rebelo. Jair Bolsonaro. Paulo MourAo.
Fernando Gonçalves. Jose Carlos Elias. Neiva Moreira. Luiz Salomão. Haroldo
LIma e De Velasco.

Sala da Cermssão. em 20 de outubro de 1999

~LEGJSL,\Ç..\O CITADA A:liEX.-\DA PEL,\
COORDENAÇÃO DE ESTl"DOS LEGISLATJ\'OS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Orglllllzação dos Poderes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 313, DE 1999

(Da Comissio de Relações Exteriores e de Delesa Nacional)
~ENSAGEM N~ 680/99

CAPimLOII
Do Poder Executivo

SEçAo 11
DlIS Alribuiçóes do PreSidente da Rcpublica

Aprova o texto do Acordo enlre o Governo da Rlpubllca Fedellllva do Bras.1 e o Governo
dos Estados Unidos Mexicano. de Coo~araçio Inlrl a. Academias Oiplomliticas de
ambOS os Paises. celebrado em Brasllia. Im 27 da abril de 1QQQ

lÁ COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE RECIIÇÃO (IIRT 541)

An. 84· Compele privatlvamenle ao Presideme da Republica:
I • nomear e exonerar os Ministros de ESlado:

VIII • celebrar lT:Ítadós. convenções e atos IOtemaclonais. sujeilos a referendo do
Congresso NacIOtlill:

(I CON( õ!lI'$SO N·\U( ll\i ,\I , .k'crcla:

\rt. 111 ,.~ :1pro\'aull 11 rt...~ro UH .\curuu l.:nrn.' " (iuvc.:mo da
Rcpública I'euetatl". UU I\,.,~ e 11 (;lI\'em" u,,' "'lnUu, l'",u", Mexicanos ua
CtHlJl"racã" entre a. Ac:uk:m••, Dlplomatlc•• ue amho. '" i'aillC" celebrallo em

/ llrasilia. em 27 ue abnl Uc I 'JW.
de 1999.:nalo

apreclar;ão ::ie Voa.a

arasi~;'a. ::J de

;,ss

a. :~o. 'iol:rrr:=a· do ;"c::::. :: \:nau::.:.-.::.:: .?-io 3ranco' é o Inst:l.tuto

M'.C~.' Rgmer: m.n:.ri~ :.ntensc :,:;:e:":âmlno de '-~:iformações e

Exc:eJ.'r.a:'1 = .n«xc :ex:: jo "n.cc:d::: en:::-e o Governo da Reptiblica
;.d,.t"1':.~·"1 oi: 5::'aa:.:' '! : :;-:lVe::,~= ':'::!i =:'.i~3.àos ·::-::.:i~s >!eXlcanos de

::cpers;lo ,,:'\::. !s A-:a:emlas ::..:::'::~á..;:.=as ~e Ambos os Paises",

:11.:::':10:: r:=r ~:',:la:.l~ :.l ·::.s:.:!. :':: :==~s~àer.:.e :::=:':':e~n:~ Zedil:"o

rcne. :. :".ón .1 i:4Ii:.:..3.. ~m :':' ":e ~::=:.: 3.:=:':::0.

-''-,;

,ua publicac:l().

IJar:iw"ílfc, uOIco.1 u:afa,() ~U1CltlJ" ~ ilprH\'l1Cliu \lu t:unWOIIH
Naclunal t..lual:-iyucr .\lqS 4UC po"~arn rC!'Iultar em rL'\'I~BU UH fL!lunUU ACUNc),
assim como yu;,usl1ucr nIUlW:Joí complementares YUL'. no'l tcnnos UH mellU> I L!o
lnl.t!,o 41

1 d:l ('"n"'t1tUIL11I h·dt.·r:l!•.U"lrfl'll·m ~'I1l','n~'" "11 t' 'ml'rll1l1I......,I~ ~~n\"'lI,n'

.1U p:unrnúnlu naclllOal. .

\n. ,;" I·...re Dccrcto l,c,:gtslall\'{J l'ntra c,:m \"I~lt nQ t.latl t.lc

/
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publ:.=.aç~.!l :e seus =~s;:ec::.·",os ;:==::=,amas de ~.seu.do. sobretudo

n.. á=eas ::e =elações :.:;:e:,,::,:ac:.c::a:.s. dire:.:::: :.::.eernac:.onal.

pcl.!::.:!. -=:xter:.cr. '!!CC:::~:'a ~ ::rnér::.: :.ncernac:.onal. AlI duas

:.r..t:':~:':=e5 ;:ro:r.c"Jerà: : ;.:;:er:3!:'':::': :e p:c!esso:-es e alunos •

••eané:: pre....:.sta 3. :.~,::1.an:açàc ::3. :!tedra. .O;\lf:lnao Garcia

Robl••·· ;:~ :::s::.:....::::: :~a:;:as ?c::':.e==. ::as ;:;:~als· serio promovidos

sett'.:':".ã::.-;s s:.cre ':2!!'liUI ~:et=3 3. ;::;'':'::.:3. externa. e ÀI =elações
:':::~:":;3:::':::a:..:: :::s :-es;:e:= :.·..05 ;:J.'::zes.

J • Submet.e. !..s:J.m. à. alta conslóeral;io de vo•••
Excelen::.a a presente ~x::os:.;!o :::e: :-1o::.~:os. :untamente eom a

mz.nut& :ie :-1enaagern ao =:nqresso Nac:.:nal e CÕP1.411 au:.lnt.:.ca., do

Aco=dc. ==m ""latas a ;:Jsslb:.:.:.tar oiS t:rcvlâênc:.as :1ec:•••'ria.
para s~a apro·..açãc ;el:; :'eq:.s:'a.::.-:c e. por ==nlle9Uln~e. a
em:::aàa er.: ·."1g:0r =e seus ~:.speSl::'-"=5.

hI e1'ilabeh~cer mecanismos para () mlercnmbio cle publjc.,çóes sobre
reh:sçõc5 mlernaclOnalS. direilo internacIOnal. polillco ~:rc.teflor.

cconomm. comercIO 'llIcmaclOnal c malerms alin!'

Sem Unll)atu:uJa 110 11I5111111n Hu) Brancu a l'iUedm 'AUonso (iarem
RI,"I,-',,··. tJue- pemullra :1 \1~;Ua. Ullm \Cl. pnr mIO. de 11111 prnte5snr me:rc.lcalln tlue
1(~;d'7C' t:l:""":UU\ (,nhre Icnm alctn a 110lihctt cxtema e ;;t~ relaçocs mlermu.:lonaIS du
\teltu:n I lU ,cCll'focul:llle. o Im.Ululn f\laflas R(llllCru Ill1plmu:lr:l ;1 t":uedra 'RIn
Ur:lIlC'u·..In :I1llflmn da 'Imll. uma \C7. pur mUJ. 11m Ilrolcssor hra!idclrn rcah7.c
~t"tnm:U11l ~n~lle lenm ateio;'} pulittca cxlemn e as reh)\;6cs 1t1tentaCml1m~ \il, Bmsll

ARTI(i(J 1\

\ .. 1';lIlt'.. 1l.';1111;u;m ICIIIIU1CS.1 t;mla 2 Itltll~1 mlUS. OIhCIlI3IHlu ;I!'o sede=->.
I lilll tI..- .1\:111:11 a ••dclIU:IlI:1 aphc:u::iu d:ls lh:>llnslçucs du IIICSClIIC Acnrdn

"!'li till'ulas. pr:t7.0S c UlodaluJades di! IinanCml1ltmln para ns aU\'ldadcs
·1\·f'l.hl:.~ ~l'l:in cfclclIlIlI1:uJn!õ de comum m:nrdo entre as Partes. para cada ca50 em
I':UIII.·1I1:11 1"\:1Iuln t'm clUl';lllcraçàn :llInnn3 e.eral. :;cl!untln il tlual:l Parte llue envia
111I1 1t'llrC'l:;eJl1alllc cnhre ns cnsto!'i de lHltI,;portc c a Parte IluC U recebe se
1t'<f'OIl"'3hdi;o3 Ilcoll' ôlh'f:unemu e :J1imcl1laçàn

t c::~ .l. .lUrENrlr:A
''''''I'. ,'110 OAS RIl.AçO.S UTERIOR••
~IO$ll,C.k'" de :-/~"... d. lO} !J.

'le ,._ "

-H,"~4)'-
:".III"~"

'IOl~."'E

-,
I L--t=1C-, ?

:.:::: :~!.:PE :.n.MPRE:A
~inllst.=: ~e E.s:aáo àas ?~lações

~"NTRr; () GOVERNOI>~~V'"DO uy,sn. E Q

~lWQD.OWIAJX)li.lJ,wggUlEXlCA.~c;,QQ!jMCÀQ fiNTIIE
AS Al"AIlEMIAS DlPLOMAIICAS DE AMBOS OS PNSES

o Governo da Republica Federativa do Bras,l

t I prescnle Acnrdu c:n1rnra cm \ 'gur 11:1 llata da uhnna mltllicaçãn em
que a~ Panes .;c COIllIllIlt\UCm por c"~t"rntl lerem concluiuu ~ells respeclIvos
(lrncedilllclIl"...Uenln';', O Acordn 10m \Il!êncm por ~ lemeo) õUlO';, () Acordo sem
reno\'adn nulOllmllcalllClUe por Il:!ual permdo. sal\io nOllticação expressa de uma das
1).ncK. que devera. comunicar a oulra pelu menos 6 (seiS) meses anles da dala de seu
\'encllllcnto

o <iovemo dos F.stadoo Unidos MeXIcanos
\dora\1ll1lc denommados "Panes').

ARTlGOVI\

t\ denlUlC13 du presente Acordo não afel::mi i'I conclusào de atividades
ou proJeros ilccnados tlurante sua \'Igencra

Clll1vencido!; da iUlponància de apruli.utdar o conhcclUtento 110 âmbilo
da. rcl.ç,ies Inl..clOlS e da polihca c.tenor de ambas I'anc"

Feito e,n BlOslli•. em :7 de .bnl de IQ<IQ. em dOI" ..cmplar..
Orlelll:W: 11(1( IlIiOIll:l!õ ponul!ues c espanhol. :lendo mnhos os textos Iguahnente
:UlleIl1tC'M

Al1imilc.Jo~ pelo cleseJo de estabelecer "'incutos re~"lares. orieutados I\fI

1II:(OI1IIIIn de illlcn~ificnr il coolJernç;lo entre :as ncadetni2L': diplomAticas de aanbo5 05
1':1I~<. a Sim de concnbuir dcslc modo pata o 10001leclmemo e o desenvolvimento
li.tllfo dao; f~laç()~~ btlater:m.:

Drclllir:nn <uMcrever " se~nnte Acordo ~ohre" CllOpefAÇãn entre o
101'1:"'111" Rin l-lr:lflco do Mini5téno das Rel3Ç6es Extenorcs t: a AcAdetnia
l)i"lotn:lIt1':'I Ih, Ino;IlIttto l\tatias Romero da Secretaria de Relações ExterlUres. com
\ Il{liI" a lilfli'llecer IIl11a melhor capacllaçào do pessoai do servl'ço extenof de' ambos
,lI:; ":lI~C~

, ;.. I " t.' ,{ ,

;ELõÇiõVEiiNõ"DAiEPüiii:iCA
FEDERATIVA DO BRAStL

Luiz Felipe Lampreia
Minlstro das RelAções Exterlores

Aviso n" 701. C. Civil.

...~
~VEA"ODOS ESTADOS

U~D05 MEXICANOS

,/ Rosirio Creen
5ecretárla de Relações

Exterlores

Brasília. 25 dc maio de 1999.

Setlbor Primeiro Secretário.

() Inesen1e Acordo tetn como objelivm; t=erais:

:11 ihlt:-eleccr a conpemçio entre a,; l"hancelana!li de :lIulM)'!Ii O!il pm5ClC.
pnr meio ue pro~fnnUJ5 t'"! IIl1c."càlllbm ue mtDrlUaçucs c pubhcaçó«:s
entre as re!ilpecIIVn!li ae" 1115 diplolll;lllcas~

I" t.'l1l1lJ l h."l.'t,'1 .. ",,"III.'':III1t,,'1I111 1I111111tl I'''' lIIClIl dil l:II:1\;an dl..' t .Ilctfw"
P:Uólcslc: lílll

Encammno a essa SecfCloma Mensa~em do F.xceientissimo ~~nhot Prnidcnte dõl

RcpUbIíca relativa ao IClllO do Acordo enuc o Governo da Republica Federauva do Brasil • o
Gowrno dos ESIados Unidos Mexie.nos de Coopcroção cnlre as Acadcmias Diplol11lÍlicas de
Alnbos os Países.

Atenciosamente.

t\~ P"nen .,h15cl'vmào os segllulles ubJcu\oos espec.licos:

ai pro:-nover (l intercàmbio de projessores ~ alunos. dCnlro da
polil.icns \ Igcmes sobre n Inlleria: e

A Sua Esecléncia o Senhor
DcpuIado UBIRAT."'''' AGUIAR
Primeiro Secretario d. C:ímora dos QcpUlados
IWILlA.Pf.

C=--c-..~'-,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe d. Caso Civil
tia Presidencia da Republic.
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1- REI..\TÓRIO

\ M.nsag.m n' h80. ~. 1'III'l. "ncam.nhllda a aprecllÇlo do

t:'ongresCio \;ac:tonal t:m ~6 d~ maIO de: 1QqQ lo: r~terenle an h!'(1O Jo Acordo entre o

ljuverno da R~pubhca h:deraU\'3 do Brasil ~ li limemo dos ESla@5 l :01001 MC"tclnOs
d~ l\k,lpernçdn t:ntre a'i A~adt:mla!i DIOlurnallC35 d~ ambo!\ "", I·als~;" ~dcbrldo .t:m

Brasll13. t:m 27 de ahol de IlJQQ

(J Instrumento !toh analise cumptkl:-se de scu~ am@o!í t: U5 lutos de

tramitação t:!ilio instruidos seeundo as nonnas f'Cnmentcs J~ prOCCS50 1~'lIl.lI\'o.

contendo 11::"'<10' do ato mtem:u:lOnal devidamente DUh=nllcado p:lu Mlnlstcrlo dt: R~laç6e1
Extenorcs

\ Menoag.m em t.la e acompanhada ""Ia bpoSlç40 ~ MOI'v,,"
'fll) Jc l\dolt;llL.::'l I. \l~nnre:-. "moi..: "I.: cnralll:l IJUt.: 11 l.llml"mrnl'!'óU t'lrmaoo entre

1'5 dOIS nalses l)hlt~II\O dI: fazer cam qUl,l n In!\lIluto RIO Branco ~ n InstltUlJ Minas

Remero mantenham I so lnlcrc:imhH) I.h: mrormaçuc:s .; rubhcaçôes IoiJ: seUs
rc:specu\'o,; proeramas de c:sludo. sobretuQo nas areus c.Ie rclaçÕt:s IOtCmaclOnllS. UlfClU)
mternaclOnal. ;'ltltca eXl~~ior. eConomia J: .:nmerclO lnh:maJ:Hmal. mclu!\I\': l''lfomo\endn
mlercó'mblo de: pretcssores e alunos

COMISS.\O DE REq('ÕES EXTERIOIU:S E m: DHES.\ '\ó\C10N.\k

PROJETO DE DE('RETO 1.f.GJSI.AIWl) "" '. DE 199'1

-!.~ESS"GUI ""lJ8O. DF. 1'J991

.1prlJVU 11 I ..·.'(W 11 II1.tW JIJ ,'ko,dn I!nzte "
t ;lJverrm tlu U..'púhlu:u F...dl!rllln'u t/" Rra.tll l' "

Cmverttu &im ;' ..\ltkllJ.\ • 'mdm .\II!XlCalttll ~l.:

( 'u'lfH!'uçüo l'n/re ll.\ .~I.lJJl!iffkJ"i OIP/umátlCU." di!
t,,,,/t,I\ '" I'llí....l·\. L..·Jt,f,'tlIJII l'M Hra.\litu, c:m J- ~/I!

l4nnl d...· 1')')9.

An. 1" E l1provado n I~~to ·jo Acordo entre II tjovemo d:l
_ R.publlcl I.'llcrou'u Jo Bras.1 c o uo,.mo ~O!i L.tIdos \.·OIdo, ~I...canos ~

(.'ooperaç40 c:ntrc 35 Acadcrrllas OlptomallC115 de ambos O~" Pai~s. ccI~brado em Braslha.
.m~7~ubnl~ 1-

:lar3grau~ UIlICO : 1I..:",rao "'UICIlU'> .l .1Oro\a.;an 1.10 LUO!R5S0

\"xwnal quaisquer :um ~~ possam rt.~ulr3r c:m fC\·lsào "'ti rl!'renao "'\corOO. .aSSim .como
lJUilsquer :uu~tcs clwnnh:m~nIQre!i Que. nos lermos do InCISO I Jl.J An ~~ da Constltulçào

f~ral, ,.Il::Jrretem t:ncOIr!:05 dU compromrssos ~r3\(15d5 ao p.1lnmonUJ nac~blJ~1

No Ana~u I Jo t\cordo sob analise:. li, l1ms (1al!l~S ..:stabeiecem
~eU5 obJeu\oos gerais. quais !i~lam lonah:cer a coopl:!ração ~nltc as respeclI\us chancelinas

~ promover o conhecImento muruo. crtílndo catedra t:specltica para este fim.

\n

pubhcao;ãll

~O Artigo 11. silo eOlll~lectdo' .~Jh.i<U'·O' e'P"C'licos PlIra o
Acordo· IntercâmbIO ~e professores e alunos • mecon~ para li IntercâmbIO ~

publicações nao molenas eopec.licada, no Artigo I

No Artigo 111. cumpromet.m-se a cnar. nll Brasil. no InsulUlO RIO
Branco. a catedra Alfon,o liarela Roble, e. no In,muto Maua. Romero. a Cal. RIO
Branco.

l) Anlgu IV trota J.. li>nnas. prazos c modolldodes para II
auvld:J.des acordadas a St:rem detcnnmadas de comum acordo entre as Panes, par. cDcia

C:Lwespecnico

No ArtIgo \'. prov••m·... rcunlõ•• hlcno.s. cllm allermlllC.a ~
se~s. para a J\a'l;J.ção da Implemcnlilç;1o do Acordo

o Anlgo VI Itllta da ~n(fudn t:m \lgor do tn!\tromento t: u AnlfO

',:11 da hlpol~St: 1.11.: denunCia do rnt:!imo

\E o rellltorlo

11- VOTO DO REL.\TOR

'~'~'trumento ,"lemoc.onal em ,ela nAo ..r.rcee qUlIqUlr
Jlticuldllde a. aoro\'uçdo • 11" Iluto~ ~sllo adcquadnmente tn~1rutdOl ~ l' mano \'1' DU

..:ncomro da lmdll:lonalllmlZQue ~SISICOle entre:ui duas mU;Ü4:lIi IUlIntHlmmcanas.

r "t:mrm~ h\U\:I\t:1 li mlcrcitm~lI\ cultural 1.' 1.!L:n1cn t:nue nAC;Õtl5

..mrm;i~. l.:ultl pmencllll lo: I.1ltiCUldades munas pomos lollmunli Jprl:slolnJam \ &:oopcrAÇio
t:ducnclOnol ~ lI~cnlca cnlte ali escolas encnrrcyadas de lapidar DlIi rc:~Pt:cl!\·D!i UIpk)mMau
'i0 lI:m 11 acrcscenHlr ao processo I.1I.l lünnllçdo lh: uma I.:nmíCt~nCIl:l luuno-ImtnClftl
rcsponsavel. re:1I15to e sollditlQ.

VOTO. poIS. sem reomç<lcs. ""lo IPfO\'açllu ~ll le~lo do Acordo

entre .. lio..mo ~a R.publlca Federama ~o Bras.1 c li lim.mn ~s ESladol Unidos
Me..canos ~e Cooperaçllu enlre uo Academlls I)lplomatlcl5 ~c ambos OI PliIII.
celebrado em Braolila. em ;7 de abnl ~e llJ'lq. illi\ lcnnos ~ll Pral.io ~ Dccmo
Legtslnm'o ~m anexo

111· PARECER DA COMISSÃO

" CllI'IllIlAo CII IIe\1çClt1 Ex!ttrlOlll e de Delna N/IC10na4.
"" flUnlAo OfIllnill.'lIllJlfII 1lejI, Of)/1lC1oI UIlInimement.. pela aprovaç.io da
MlN!IIIMt li' ....., ao l'odM Incullvo. no. termoa dO PrOflllo de Decrato
\.IQlIlItIVO ll\fI IPI"""a. IICaIIndO Cl pllflCar do rl\alor. DllPIJ\adO NOIVI
Mntl,' _.

EIlIVII.m PlIIIIl\lI OI SIIlhorIl OIlllnIldD.· ArMcno
CIlIcI PIMllIIZIO· Ptuldln\l, Amon lazlrra. 8vnvII GuIUllII. Paulo OelQMo
-VIII-Pm_u. Ald/, Clbfll, Cliudlo CIjICIo, Jo" LourtnÇO, LIlUr LomllllO.
.-.ao L\IPIOIl, LUCIano PiuIIto. lol1lficlo di Andrada. Clóvl. Va4pI, LuiZ
e.toa HIUIy, PIlUIo Kobeyllll&. NlIICIn OtOCll, SilvIO Torr... ZllIa'" ClllIIa.
AIbtr10 FfIOI, DIIIllIo FIUclanO, EàllCln Anclnno. EICiOnI BIrDIlho, M6r1O de
Ollvtlrt, JorQI Pinllllf'O. l.IIfI Rcuclo, ZIIÍ'I R.nnclt, LUIZ Mlllllldl. VI/gUio
GuimIriK. W.ldcllfllro Fioravante. Aldo Rlbelo. Jair 804_0. P.ulo Mclutlo.
FtmIIldO Gonçalves. JoIIil Carlos Elia.. NeIVa Moreira. l.UIl Salomto, HtroIcIo
Uml e De Velasco.

$ala da ComISsão. em 20 de outubro ele '999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 314, DE 1999

(Da co..iJII!I di RI1I~Exteriores ede Defesa Nacional)
MENSAOEM N! 828199~

Aprovl o ltxtcl do Acorcto Rtlllivo 10 utabtlteM1ltnlO. no Rio ele J.nBlro. di umE~
t dellUl~ t IIlIIll\IdIOH no TemIOIio 8rIIlltiro, CIitllIIdO .me o Governo da
llttl\IblICa FIdtraliVI do 1Imll..UniIo UIlnt. Im Plnl. Im , eda IllnI de 1m.
(AI C0MISS0E8 DE FINANÇAS e TRIBUTAÇÃO (MERITO\; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE IlECAÇAo.1
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:'

;\rt. 1o ~ apro\'ado o texto lIo Acordo rel.tivo ao
estabelecimento, no Rio ue Janeíro, de um Escn[ó~o t: de seus Privilégi05 e
lmurudades no Território Brasileiro, celebrado cnm; () Govemo d. República
pedernn\·. do Brasil e a Lniao L.tin•• em P.ris. em 15 de .bril de 1999.

P.rágrafo único, Fic.rão sujeitos à .pro\·acão do Congresso
:--loclOnal quaisquer atOS dos '1<ws possam resulrnt alternção· ou revisio do
referido Acordo, ou que acattetem encargos nu compromissos gtivosos ao
p:ltnrnônio nacional. nos termos do inciso I do amgo 49-da Conscituicão FedeaJ.

:\rt. 2" Este Decreto Legislati\"o entra em vigor na data de--
S\12. publicação.

Sal. d. Comissão, em 20 de ourubro de 1999,

:1ENSAGEM No 828. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideraç4o do ConqresBo Nacional o texto do "Acordo.
Relativo ao Estabelecimento, nO Rio de J.aneiro, da \la Escritório
e dA seus Priviléqíos e Imunidades no Território Brasileiro,
celebrado entre o Governo da Repl1bliea FedaX'&tiva do Bxuil e a
Unilo Latina, em paris, em 15 de abril de 1999.

C) Asaequrar o conhecimento reciproco mais profundo das

caracteristicas. instituic:;ões e necessidades es~ecJ.f10as de cad.a ua:

elo. povo. 1al:ino.:

'l:l) Colocar os valores moralS e espll::itua:ts da latinidade

ao serviço da. r.laça.s internacionais. a f im de conseguir maior

cOIIPZ'.ena.io • COOperacão enc.re as necoes e contribuir para a
prosperidade dos seus povoa.

3. ~ A Convenção Constitutiva da União Latina, conclu1da em

lIMri. e. 15 ela ...io de 1954. entrou elll viqor inl:ernacional .. 12

da janeiro de 1972. O conqresso Nacional a aprovou pelo Decreto

Wqi81at:ivo n' 15, ele 17 de abril ele 1956. A convençAo foi

pro.'J1'Jacla pelo Decrel:o n' 75.464 ele 10 ele lIIarco de 1975.

4.

Madri ou' a ela aderira.. Em seUs anos de atividade. a Uniio Latina

insc.alou uma rede áe escritórios e de corresponaen1:es em 23 paises,

• v•• -de••nvolvendo projetos Itultilaterllis em todos os pa1ses

..-bras.

S. Cabe ressaltar que a União' Latina vem aprofundando f de

fot'l1a -eC'nsideravel. sua atuaçâo no &rasil. sobretudo a partir da

eleicão. oi!lI 1997, do Embal.xador Geraldo Hollande. cavalcanti para a

Secret;arl& Geral da Organização. Ainda em 1997, o Brasil elegeu-se

para o Conselho Executivo. realcando, assim, seu perfil politico

dentro da União Latina.

6. D18n1:. do que precede, Senhor Presidente. julqo o Acordo

(AS COMISSOl':S DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DS
FINAllÇAS E TRIBlITAÇllO (I!ltRITO); E DE COHSTITUIÇllO l': JUSTIÇA I! DI!
REDAÇll.O).

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De contbrmidadc com o disD0510 no iml~o 84. inciso Vm. da Constituielo Federal.

submeto i elevada consideração de Vossas Excelencias. acompanhado de E:c.posiçlo de Motivai do

Senhor Ministro de Estado. lnterino. das Rel&ÇÕes Ex.teriores. o texto do Acordo Relativa ao...

Estabelecimento. no Rio de Janeiro. de um Escritório e de. seus Privilêgios e Innmidldli no

Território Brasileiro. celebrado entre o Governo da Republica Federativa dó Brail e I UniIo

Latina. em Paris. em 15 de abril de 1999.

EM N' :35 IHRE.

Excelent:íssilll.O Senhor Presidente da Rel=Kib1ica.

Subaeto a elevada conSi.deraçjo de ·.~ossa Excelincia o

anexo Acord~ entre o Governo da R.pUblica Federativa do 81:'u11. a

União Latína Relativo ao Estabelecímento. nD RIo d. Janeiro, d. \Ia

Escritório e de seUs privilégios e Imunidades no '1'en1t6z:oio

Brasileiro, assinado elll Paris, e. 15 de abril de 1999.

•• epiqraf. merecedor da aprovacão do Poder Logislativo e, para tal

tia. junto.a esta EXPOSicão de Motivos um projeto de Mensagem e

cópias autinticas :io Acordo. a fim .de que "ossa :Excelência, se

....i. houver por bea, se digne a encaminha-los ao Congresso

Nacional.

Respeitosament:e,

ii'-...- ' \---.. :_<----:
LUIZ FEI.U'I: DI IUXAI C;~

Ministro de Estado. in1:ft'~ft•• li•• ~.lM;16lts l':Xt:eriores

~LEGISLAÇÃOCITADA ANEXADA. .tIA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOI LtGlSLA~S-CeDl"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL1_
TÍTIJLOIV

Da 0rgaIIizaçã0 dos Podem

cAPi"IULon
Do Poder Executivo. : .

Madri: congrega Estados de. linqua e cultura de oriq.. laUna, a t_

as seguintes finalidades:

a) Prtrll.over. no mais aIto grau, a cCloperac;i.o in'talect.ual

entra oa pa1.••• que. integra•• e ••treitar o. 1.ço~ ••pil'.:Ltuai. e

2, A União Lal:ina foi fundada e. 1954. pei..' Convençao· de SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

An. 84 - Compete privativa;~.ente ao Presidente da República:
I. nomear e exonetllt os Ministros de Estado;

IIIOrai. que o. une.: VTII • celeb1'BJ' lrlltados. convenções e atos internacionais. sujeitos a referendo do

b) F01Iont:ar a va1orizacio e .• "rojecio do .",seu patdll6nio --, ~~~~.~~~~: " , ..
culturai coauar
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• ~. As atividades do Escritório se desenvolverão de acordo -<:om as
displ\siç~ d\' presente Acordo e respeitando a legislação brasileira elll vigor.

J. A Republica Federativa do Brasil não inco':'7rá, e~ rnzão c;ta atividade da
Unilo Latina em seu território~ em nenhuma responsabilidade mtemaclollal. qualquer
qui seja ela, pelos atos e omissões lia União Latina ou ele seus funcionários.

DECm:IO LEGISLATIVO

N.' 1~. ele 1~

AproN e COlI...nl;do COlIImatll,.. de Unido Lat&I4; <O>IIl!lddG
no li C""pr• .,o I ...I,ma.."",,' llcquem ,lOtillcd,• .....- ...
MlIIÜid.

Art. 1.' - E'· llpt'O'flda'l1 tlonnnçio CCIlIIlItutlva dA 1111IIo LatiIIa,
conclulda por oculIo cio r. CODl_ IlIt4Imaclanal dlIqlll1A 1II1$l....liC......
JIz:ldo Im W&dr1ll. CI 1U n Ib ........... du 111M. •

Art. 2.' - DtI DIert'o Lllill&tlt'O eDlr&Q Im filar Illl data lIe
IU& pubIIc&çIo. -CI&l1M u c1lIpOIlf6II Im eoIllrárlo.

lIIDacIo Fel1IraI, llIII 17 di AlIrlI di 1t5I
.uot.6Iml lI.ua

VIco·P1'IIlcImhl do lIIDacIo 1".Il1mII.
DO -.ciO. cI&~

' ..
I.

ASllilQ.1
lmunillade de Jurisdição e de Execução

A Unilo Latina IIOZI de imunidade de jurisdição e de exccuçio, cxceIo:

DECRETO N.' 75.4e4 - DE 10 DE
KAIlÇO Di: 1975

Promulga a Conv,nç40 Constitutlt:!l
da Un::!c Latina

O. Pt-esldente da República..
H.venc1o eic1a aprovada. pelo De

c:eto Leitslativo n9 15. de 17 de abril
de 1956. a. Convenç5.o Constltut:va. da.
tTn:~.o La.tina. concluída em Ma.drld. a.
15 de m!lo de 1954;

E havendo a referlc1a COn'.·enç~o
entrl!.:!o em vllor. para. o Brasil. em
12 de janeiro de 1972. nos termos tio
e.rt!io XXIV:

De:reta que a. Convençlo: a~r.e3.
por :01)1& ao pru.nte o.ereto. !tj.!
executada. e cumprlc11 tio intelramtn
te como nela se oontém.

Eraslll&. 10 de março de 1975;
154." da I11depencl6nc1& e 87.' da.
República.

Eam:sTo Gme.
Ant6nlo Frânct.co AZIT,c!g (%a
StlvIlra.

~~~~~:~~2~~~&~
JANI!J'&:à'r=rg:ã&MV:::lI~rl

/
O Oovemo ela Repúbliéa Federaliva do IlnIiI

•
/lo Unilo Latina
(cIocavallll denomimldol"Plrlai.

'.

C~idelllndo que 11 Me .,. ......".Q .......hll.fti!I di ..
Ferril.lrÍll dA lluilo Latina no Rio de J_im;

~jOllOS de reçularizar. pelo~ Ácordo. u~ reIIliVII •
illlf'lanInçiln. no Rio de Janeiro. desse Escritório e de dlfiair. OI privilqloe •
imunidnd.u deste.

Acarllalll o scÇllinte:

6BI1QW.
Personalidade JllfidiCa

A UniAII I.lllina poBui. no tetritório brasileiro. a penonalidade jurldica
u""rcc.ri.1WlI "cllhftl e~ercicio de SlIU fllllÇÓls. tais COlIIO previstas no ArtillO 11 ela
Cnn\'CIIÇi\n de MllClri sobre a criaçlo ela Unilo Latina. de 15 de maio de 1954. Ela tm .
" poder de cnnllllllll'. adquirir e dispor di bens móveis e imóveis e .de cIIlIIlIdIr •
lltfender-u etll jUlliça.

6&II.Olll
EatlbllKi_o do Escritório

I. O (inmno da Republica Feder:lliva do Brasil aceita a i_laçA0, na
cidldl do Riu di JlIlIím. de IIln Escritório ela Unilo Latina. que setá colocado sob a
llIIlIlridIdI di 11m Ilirllor.

a) se ela a ÍIIO renunciar expreIWl1Iote em um caso determinado;

b) no que se referi a toda açio civil movida por um terceiro a titulo
di a1Q1l111 dano rauI_ de um acidente cauado por um veiclllo
llIOlOr pertenc:cnte • Unilo Latina ou utilizado às suas expensaI, ou no
que se refen: a uma infraçlo às leis de trânsito dos veículO1 moIores
colocaDdo em causa tal veículo;

c) em Clllll de penhota, ordenada por decisão judicial sobre os
"encimentos. salários e emolumentos devidos pela União Latina .. um
funcionário;

d) no que se relere a ações cíveis originárias de atos pnticados pela
Uniio Latina no exercicio de sua capacidade conlJalual.

2. RelIeI'Vl\das as exceções a imunidade previstas acima, os bens e haveres
colocados pela llnillo Latina li disposição do Escritório para a execução de sua missão
"flOia!. qnalqner qne seja o lugar onde eles se encontrem e a pessoa que os detenha.
s"" isentOll de busca. emblrgo, confisco, requisição e expropriação ou de toda outra
forma de cnMtnmgimento administrativo ou judiciário.

~
Inviolabilidade dos Locais, dos Bens e Haveres e dos Arquivos

I. Os loc.is d05 quais o Escritório é proprietário ou 10Cltario e que ele
ocure ou venha a ocupar em razio elas necessidades de sua missão oficial, excluídos
os locais""", liSO de moradia dos funcionários. são invioláveis.

2. Os agemes ou funcionários do Governo brasileiro uão podem peneIl3r
nos locais do Escritório para exercer suas funções oliciais a não ser atendendo a
solicilaçlo ou com o ,consenlímemo do Secretário Gemi ou Diretor, especialmente
pam reslllbelécer a ordem ou para expulsar qualquer pessoa cuja presença o Secretário
Gcntl ou Diretor julgue iudesejável. Tal procedimento poderá ser presumido em caso
de sinistro.gflve uecessitando de medidas de proteção imediatas.

3. A Unilo Latina não permitirá que os locais do EscTltório sirvam de
..maio a uma petIOa perusuíde após um crime ou um flagrante delito ou objeto de
um lIIIlIIdlIdo de jUSliça, de uml condenação penal ou de uma sentença de expulsão
ernanecIa das aworidades competentes cios Estados membros.

4. Os arquivos da Uniio Latina e. de uma maneira geral, todos os
doc:umenIos que lhe pcnencem ou são por ela guardados são invioláveis= qualquer
lupr em que se encontrem.

A.RII.llili
Livre Disposiçio dos Fundos

A Unilo Latina BOZlri 1Iu mesmas facilidades com respeito a resIriçiles
di lIlOIcIa ou cImbio qUI slo concedidas a representanleS de orpni2açiles
illllmlCionais.

AB.llii.Q.&
Privilégios Fiscais

/
() F.c:ritório. lIS$im como seus bens. rendas e haveres colocados pe.!J

Unilo llItilla_D disposiçlo do Escritório para a execuçio de sua missio oficial. sIlo
illlllos de todos os i!J:tpoSlOS diretos: a isenção não se aplica. todavia, às taxas
cobraclu como remuneração por serviços prestados.

A&IlYQ.l
Privilégios AduaneIros

I. A !Jnilo Latina esl.~á isenta de direitos aduaneirOS e de proibições e
,.".ieile' d. imJlOltIr ou exportar com ,elação a artigos imponados ou exportados
para ""'IS" olicial.
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2, 1\ União Latina pode imponar I (wn) veiculo ou gozar do direilo de
comprar 1 (t1l0) veiculo nacional para exercício de suas funções oficiais nas mesmas
condições previslllS pela legislação bmileira em vigor aplicável às Organizações
Internaciooais com sede no Bmil. .

ARTIGO 8
Facilidades de Comunicação

PlII'a comunicações oficiais, a União Latina gozará de:

a, liberdade de comunicação e vantagens não menos favoráveis que llS
atribuidas pelo Governo a qualquer i Organização Inlernacional em
lermns de prioridade. tarifas. sobretaxas e imposlos aplicados às
comunicações. ~

b) direito de usar codigos ou cifras e I" "I"'" e receber i1Ir
correspondência por meio de mlllas' sellldns. beneficiAndo-se dia
mesmas llrerrogativas e imunidade coocedidas a malas de
OrllllDiZações Internacionais.

A&Il.YQ..2
Privilégios e Imunidades concedidos aos Representanles

doo Estados Membros •

I. o. rePresentantes dos estsdos Membros\. às reuniõ;" convoadM pel1
Uniio Latina gozario, no território bruil.iro, dunllll" o exercicio de SU8I funçOeI "
no decorrer de suas viagens com destíno ou retomo do lugar da re=iIo, doo
privileEios e imunidades seguintes:

aI ifnunidllde de prisio ou de detenção e de enlbargo de" SUIS bIppns
pc;ssoais e, no que se refere aos aiOS por eles execullldos em sua
qúalidade oficial (ai incluídas suas palavras e escritos), imunidlde de
loda jurisdição:

bl inviolabilidade de todos os papeis e documenlos;

cl direito de fazer uso de codigos e de .receber documenlos ou
correspondênC13 por correio ou malotes selados:

dI isenção para eles mesmos e para seus cônjuges com respeito a todas áS"
medidas restritivas relalivas á imigração. a todas as formalidades de
regislro de esl1'llDgeiros e a todas as obrigaçôes de serviço tlllCional
nm paises visitados ou atravessados por eles no exercicio de .uas
funções; " -

.e) mesmas JaçjJi4.ades no que se refere às reslrições monetária ou de
câmhio que aquelas que são concedidas aos membros dia mill6es
diplomálicas de nivel comp3lável;

n mesmaS imunidades e facilidades no que se refere às suas b'llIllenl
pessoa.. que .quelas que sao concedidas aOs membros dia missoa
diplonlóticas de nível comparável. '

2, Com o intuito de ...egul3l aos represenlanleS dos Estados membros IIs
rClllliões convocadas pela União Latina uma completa independeilci. no exerclclo de
'u3$ funçôes, • imunidade de jurisdição no que se refere as palavw OU .,crit~·ou
.t05 que deles emaneOl no cumllnmemo de suas funções. continuara. ser concedld.
mesmo depo," que o mandato dessas pessoas lenha terminado. •

ARTIGO 10
Vistos de Entrada e de estada

I, o Governo da República FederlItiva do Bruil conceilCri, • pedido d~
Diretor do Escritório. sem despesas. nem retardamento injullitlCldo, salvo qlllDlio UI"
motivo de'ordem publica a isso se opuser, vistOl de enl!ldl. de UlIda no Bruil, para
o periodo de suu funçães ou misdo junto ... EIoritário, .10 benltllio:

a) dos funcionários do Escritório. doIllIIlIIbfot de l1li fllt1l1il;

b) dos funcionários di Unilo Lallnl rnldlnlU no nllàn.lro enviados
em misslo junto ao Escritário; . ' .

c) dos peritoa IRviadoa.m milllo ollcllal jwtto 10 Eacritório;

d) doi PI/lÍllipantu ."viadot .. conNrtnciu, seminários, cDlllquiOl ou
outru 1'tlIIIÍ1II. O1..,u... pela Unilo Latin~,m lenilório bcuiIelro.

2. O DlrIlOr do illCtllÓrlo comunicll'Í relUlannente as autoridades
cnnll'~I~I'I~. dn Mlnlslirlo du Rllaçllu Eltllfiores a lista dos funciotWios
c1e~ipnno,.. I'nm ml!!~n p'lm.nent. no BruU.

ARTIGO II
Privilegios e Imumdades dos Funcionários da União Latina

Os funcionário~da União Latina:

a) gozario, me.mo após o lérmino de suas funções. de imumdade de
jnrisdiçlo para os atos executados por eles no exercicio de suas
fllnçOCs oficiais (ai incluidos suas palaYT1lS e escritosI, A imunidade de
jlll'iMllç40 nlo se aplica em caso de infração às regras de trãosilo para
O~ veiculos molores cometidas pelo beneficiário da imunidade ou de
I"m" cnu~ldo por um veiculo molor que lhe pertença ou é por ele
couduzido:

11) u"n <enln suometldos, nem seus cônjuges e membros de sua família
vivenon <oh ~en encargo, ás medidas restritivas relativas á imigração,
nem às formalidades de registro dos estrangeiros;

cl Plrnlrto das mesm.s facilidades com respeilo a restnções de moeda ou
clmoio que slo concedidas a representantes de Organizações
InternllClonais;

di U07.nr40. em periodo de crise internacIonal. assim como seuS côojuges -
e memoros de sua làmília que vivam sob seu encargo, das mesmas
lacilidndes de repalriamemo que os membros das Organizaçõis
Internaclunais de nivel compamvel instalados no Bms";

.) un7Jlrio, nos primeiros seis meses de sua instalaçio. do ó' ',itoI'íe
imponar, em franqui., seu mobiliirio e bens para uso pc '. por
ocuito de sua primeira funçlo no Brasil, auim como. no d ,r do
mesmo periodo, do direÍlo de importar um carro ou do J de
comprar um carro nacional, lias mesmas coodiçOCs que são c idas
101 representantes de OrpnÍZllÇões Internacion'ls ( 'el
comparivel em missOCs oficiais de longa duraçto no Brasd;

f) IIrlO liberados do imposlo brasileiro sobre as rendas que onerem os
VIRCimlnlos, emolumentos e indeOlZIÇÓCII pqOl pela Unido Latino;

a) seria isentos de toda obrigação relativa 80"lerviço nacional ou militar.

MTI0012
Funcionários da União Latin. de Nacionalidade Brasileira

O Governo da República Federativa do Brasil nAo "Concederá ao&
funeionários que tenham nacionalidade brasileira ou tenham residincia pennanente no
nra~i1 os privilegios e imunidades previstos no Artigo lI, aUneu (b) a (g),

ARTIGO 13
Objel~ dós Privilégios e Il)lUmdades

I. Os pnvilégios e imunidades silo acordados a seus beneficiãr;os
unlcnmante no interesse do bom funcionamento do Escritorio 1) não para seu beneficio
I'fl'<oal A União Latina deverá retirar a imunidáde acordadálr1llR- funcionário em
todn!o"", c"~n' em que, a seu juizo, eslll imunidade impeça o curso da justiça e quando
.Ia possa ser relirada sem prejuizo dos inleresse da União Latina,

~. 1\ Uuião I.atiua colaborará integralmente com as autoridades bruileira.••
vl~,"do a boa adminislraçio e li justiça, a 8SlClIIJrlr a observincia das normu da
JIOllcln c n evilar qUllqu.r abuso que porventura poso advir dos privih!aios.
imunldnde~ e lilcilirlades previstos no presente Acordo.

ARIIGOl4
Soluçió de Controvérsias

QulhlllCr conlrovillil rel.tiva • execução ou • inlerpretáçio do presenle
Acordo daveri 111' Suj.ltl • 1"IOCI~to por via diplomática.

ARTIGO ,;'
Emtndas

, , . O presente Acordo poder. ser elTlendàdo a pediilO de c:ualquer uma das
Pllles. l\i tlJICnl/U ao presenle Ac~r!fo entraria eÍD,vigQ.r_nostennos do ArtigO 17,

ARTIGO Ió
Denúnci.

a preseme I\cord~ pode ser denuuclado por qliiilllll!l"1iiiiã'das Part....
mediante uln aviso prévio e.scrito de .tun ano; A retirada da República Federativa do
Bruil da l:0nvençâo de. 15 4e,l1)aio de, 1954 que criou" União Latina de acordo com
IIU ....rtiJO XXVII acarrela a denuncia do presenle ....c"fll9; com efeÍlo n. mesma ~.'lL
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ARTIGO 17
Entrada em Vigor

o presente Acordo entrará em vigor na data da notificaçã9~pelo Governo
brasilejro. do cumprimento dos pressupostos constitucionaís existentes.

Esses prOVlmeDtOs estão a eV1áenCIaI' o empenho da Umão Latma em estrenar os
seus laços com o nosso pais.

Respellada a legJSlaJ;io brnstleira em VIgor, as atividades todas do Escritório na
CIdade do Rio de Janerro. seus Privtléglos e lmumdades ficam defimdos pelos termos do
Acordo linnado em Paris,

Em lestemunho do que os abaixo assinados, devidamente autorizados
para esse efeito, assinaram o presente Acordo.

Feitn em Paris, em : j de .. hr..J.l. de 1999, em dois exemplares
I1lÍt!Íl1'li'l:, nn flnaml flortuguesa. '

..::.. ~ ,z /; "---..
PELO GOVERKO DA REPUBLICA LATINA

FEDERATIVA DO BRASIL
Fernando Jorge Pedre.i.ra

Embaixador

Avi.o n' 871 • C. Civil.

Em 24 de junho de 1999.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho il essa Sccretana ~Iensagem do Excelentisslmo Senhor Presidente da.

República rererenle ao texto do Acordo Relauvo ao Estabelecimento. no Rio de Janeiro. de um
Escritõrio e de seUl Privilégios e [municb.des no Territorio Brasileiro. celebrado entre o Governo da

Repúhlica Federaliva do Brasil e • Uniio LatlO'.

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da CólSJ Civil
Ja Presldénci:l d:l RCDUblícn.

o item 3 do Artigo n' ~ desooera o Brasil de qualquer responsabilidade
internacional pelos atos e OTDlssões da. União Latina ou seus funClOnariOS.

Sob a aDlDridade de um Diretor, o Escritório da União Latina tera imumdade de
jmísdição e de execução. exceto o caso de rcuUnCl3:, ação Civil mOVIda por um terceiro em
virtude causados por veiculo molDr pertencente a União LatIna; em caso de penhol:a
ordenada por decisio Judicial sobre venclDlemo., salários e emolumentos devidos a
ftmcion3rios seus, e também DO que se refere a ações civis onginàrias de atos praticados
pela Uniio Latina no exercicio de sua capacidade contratual.

Assegura o Acordo • ioviolabilidade dos 10C&lS. dos hens e dos arquivos da
organização.

Comprornetendo-se • aio dar refúgio, em seu Escritório•• pessoa após cnme ou
flagrmte delito, objeto mandado de justiça, condenaçin penal ou semenç. de expulsão
emanada de auroridade competente do. Estados Memhros. • Uniio Latina gozara dos
pnvilé!!'o. concedidos. representames de orgBllÍ2aÇõcs imernaclornns. assIm as facilidades
de moeda ou câmbio. os privilégios fiscais e aduaneiros e correspondência medWtte mala
selada.

De um modo gerai. a UDiio Latina gozara das Imunidades e Privilégios nos padrões
concedidos às organizações internaciOnaIS. que se estenderão aos representantes dos
Estados Membros. sempre que compareçam as reumõcs marcadas para o Brastl.

Prevê • finalmente. os Privilégios e lmumdades dos functonános da organização.
Como se pode observar, o Acordo de Paris segue os padrõe< consagrados nas

negoclaçõcs dIplomaticas. quando em c.usa o esral>elec.memo de Escntório de
orgaoizaçio intenw:lOoal.

Assim. aio se está, no caso. a dispensar à União Latina trntamento diferenciado
daqueles condi2emes a org&llJ2&ÇÕCS assemelhadas.

E reglStIC~se. fmalmentc. a singular importância para o nosso pais em ver aqui
estaheiectdo um Estntono da Uniio Latroa. congregadora de 37 Estados Membros.
estreitando aIDda lttalS os valores morai. e espiritualS da ladnidade.

Pela aprovação do Acordo.
Este o no= PARECER.
Como conseqüência. anexamos o competente Projeto de Decreto Legislativo.

P1enino da Cormssio de Relações Exteriores e de Defesa N.cional.
em .~ de junho de 1999.

Ao Sua Ell:celcnCl3 o S~nhor

'Jepulado CBlBATA:<; Aül:J,\R
"rimelro Secteumo tJa C.ill1ara dos DC:PUli100S
BR6SILlA-DF.

COMlSS..\O DE RELACÕES EXTE:l...ORES E DE DEFESA ~ACIO:-;AL

~IENSAGEM :'1" 818 DE 1999
(DO PODER EXJ:Ct:TlVO)

COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

RELATóRIO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1999

(MENSAGEM N" 828. DE 1999)

Art. ~e Este Decreto Legtslanvo entra em vIgor na data de sua

o Congresso NaCIonal decreta:

Art. 10 E aprovado o texto do Acordo relativo ao
estabclelcimcmo. no Rio de Janclfo. de um Escntono e de seus Privilêgios e Imwudadcs

no Termono Braslielro. celehrado entre o Governo da Repuhlica Federauva do Bl2is1 e a
Unllo lanna. em Pans. em 15 de .hnl de 1999

Partgrafo ÚIUCO: Ficarão sUjeitos a .provação do Congresso
Sac.onaJ quat>quer .tos dos quaIS possa resultar alteração ou reVlsào do referido Acordo.

ou que acarretem encargos ou compromIssos gravosos ao patrtmômo nacional. nos
tcnnos do inCISO Ido An. 49 da ConstituIção Federal.

de 1999

~--,..k~~ :?';~/'
Deputado !»"NVAI/Grxz:zEJII

Relator

Sala da Comlssào. em..''I..> de '. l..:"-

puhlic.ção

Aprova o tuto do Acordo relatIVo ao
e~tabe/elclmentD. no Rio de Janeiro. de um
ESCTUOrzO e de seus PrivIlégIOS e bml1fuiadu no
Te1Tllorzo BrasileIro. celebrado entre o Governo
da Repúhilca FederatiVa do Braul e a União
fAlIM. em Parzs, em IS de abril de 1999.

Interessada em aprofundar sua atuação no BrasJl. a Uniio Lauua empenhou-se nas
tr.tuttvas Junto ao governo brasileIro, tendo em VIsta. a abertura. de um Escntono em nos!o
pals. na CIdade do RJo de J:mC:lro. com seus Pn...,legIos e imunIdades.

O Acordo em causa. finuado eotre o nosso Governo e a Uniio Lanna. foi assmado
em Pans. dIa 15 de ahnl do corrente ano. representando. Republtca Federal1va do Brastl o
Senhor Embaixador Fernando Jorge Pedreira. e pela Umio Latina o Senhor Embaixador
GemIdo C.vaicanu. seu Secretano Geral.

ReglStre~se que o Brasil. amda em 1997. passou a mtegrar o Conselho Execunvo da
Orgamzação; quando lambem o Senhor Emhalxador Geraldo Hollanda Caval= foi eleito
seu Secretano Gerai.

PARECER

O Poder Execuuvo .ubmete acllllSldetal;do do CODll"'UO NacIonal, Mrnsqem
n' B~8 de 1999 que mia do estabelecImento. na CIdade do Rio de JaneIro. de um Escmorio
da Uniio Latina. conforme acordo celebtado entre 3S pmet. na cidade de Paris. em \5 de
abril do com:me lUlO.

O acordo em causa tIaz.. pela UDiio Latina. • assutatUra de seu Secretario GeraL
o EmbaIxador Geraldo Hollanda Cavalcantl. e pelo 'governo da Repubiic. Federauva do
BIUII. o EmbaIxador FemmdD Jorge Pedreira.

Fundada em 1954. pela Convençilo de Madn. congrega a União Latina. os
E.tados de língua e cul= de língua l.tlOa. e conta. .tualmente. com' _ de 37~,

ProtX>e~5e a errndade a promover a coopcraçài'l 'meleetual e cstreltamentO doi
laços espiritualS entre 05 umãos lannos. asSIm como a valorl.zação e prOjeção do patrimõuío
cultural comum. maIS a oponurudadc: de colocar a seTV1ço das relações ImemaClOnaIS os
valores morms e espirituaiS da lanmdade.

COllS1Jtuida em 15 de matO de 1954 a União Lanna. o Congresso Nacional
'provou a referida convencio .Ira' , 'ecreto Leglsl.tivo n' 15 de 17 de abnl de 1956.

E pelo Decreto n' 7. ,de 10 de março de 1975.0 Senhor Prestdente da
Repuhlica fez promullllll" a Convenção CODSntuUV. da União Lauua.

Esse o Relatório,



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 52051

11I- PARECER DA COMISSÃO

_ _.. _ A..Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
em reunião ordinária realizada hoje. opinou. unanimemente. pela aprovação da
"'-"segam n' 82/l199, do Poder Executivo, nos tennos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta. acatando o parecer do relator. Deputado Synval
Guazzelli.

(AS COI!ISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL: E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO 1

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De conionmdade com o QISpo5tO no an.igo 84. inCISO V1IL da COIlItimiçlo Federal.
submeto i. e1eVãcia-c-onsideraçJo de Vossas Excelénciu. acompanhado de Exposiçio·de-Moúvos do
Senhor Minisuo de Estado das Relações Extenores. o texto do Acordo sobre a 1seDçio Recíproca

de Vistos. celebrado entre o Goyemo da República fedcrauva do Brasil e o Govemo da República
daPolOnia. em BruiliL em 14 de julho de 1999.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio
Carlos Pannunzio - Presidente. Amon Bezerra. Synval Guazzelli. Paulo Delgado
- VICe-PreSidentes. Aldir Cabrai. Cláudio Cajado. José Lourenço. Leur Lornanto,
Abelardo Lupion. Luciano Pizzatto. Bonifácio de Andrada. Clóvis Volpi. Luiz
Carlos Hauly, Paulo Kobayashi. Nelson Otoch. Silvio Torres. Zulaiê Cobra.
Alberto Fraga. Damláo Feliciano. Edison Andríno. Elcione Barbalho. Mário de
Olivetra. Jorge Pinheiro. Laire Rosado. zaire Rezende. Luiz Mainardi. Virgilio
Guimarães, Waldomiro Fioravante. Aldo Rebelo. Jair Bolsonaro. Paulo Mourio.
Fernando Gonçalves. José Carlos Elias. Neiva MoreIra. Luiz Salomão. Haroldo
Lima e De Velasco.

Brulha. de 1999.

Sala da Comissão. em 20 de outubro de 1999

~~o·----
A1íÍ:=~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 315, DE 1999 .

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
~lE~SAGEM N~ 1.146/99

Aprova o texto do Acordo sobre a Isenção Reciproca de Vistos. celebraao entre o Governo
da Republica Federativa do BraSil e o Governo da República da Po!õma, em Brasllía. em 14
de Juiho de 1999.

tA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO.)

(1 Cl )1"( iRI:oo( 1 !".\C1( 11".\1. Jccrcta:

·\n. 1" l'ica aprovauo (1 rcxto uo \coroo ..,obre a Isc.:nc;:ão
Reciproca UC \"j!,>[()~. n.:lebrnuo L"mrc l) <.. ;(n:cmo ua Rcpúbltca I'cucrntiva J()
Brastl c () <. joverno ua Reptiblica da Polémm. em Brasilja. em 14 uc iulho de 199<).

PafôÍKtõlfo úmco. hcam sUlcitos"à "'aprc}\"acãu uo Congresso
Nacional quousqucr :uos ljue possam resultar em rc\";sào ou referiuo Acordo. bem
como "lu2.1squer ajustes complementares que, nos termos do incIso I do artigo 49
da Constitlução Federal, acarretem encaq~os ou c()mptomjssn~ gravosos aO

patnmflnl() nacumal.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTIJLO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTIJLOIl
Do Poder Executivo

SEçÃon
Das Ambuições do Presidente da Republica

An. 84. Compete privativamente ao Presidente da Republica:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado:
II - exercer. com o auxilio dO$ MinistroS de EsIlillD, a direçlo

superior da administrsção federal:
1II • iniciar o processo legislauvo. na fonna e nos casos previstos

nesta Consumição: .
IV - sancionar. promulgar e fazer publicar as leis. bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução:
V - Vetar projetos de lei. total ou parcialmente:
VI - dispor sobre a organizaçáo e o Iimclonamento da administraçio

federal. na tonna da lei:
VII • manter relações com Estados eStraJllZeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos: -
Vlll - celebrar tratados. convenções e atos internacionais. sujeitos a

referendo do Congresso Nacional:
IX • decretar o estado de defesa e O estado de sitio:
X- decretar e executar a mtervenção rederal:

"\rt. 2" Este Decreto Le~5Iativ() entra em \'igor na data Je
sua publicacàu.

Sala da COrTUssão. em 20 de uutubro uc 1999.

Brasília, ea . ., de agosto ela 199 9 •

D

MEIlSAGEM NO 1.146, DE 1999
(DO PODER EXEC1JTIVO)

Submat:e à consideraçt\o do Congresso Nacional o tl!Xto do Acordo
sobre a Isençao Reciproca de Vistos, celebrado entre o Governo
da República Federa'tiva do BraSil e o Governo da Repüblica da
Polônia, em Brasília, em 14 de Julho de 1999.

Excalent1ssimo Senhor Presidente da Reptlblica,

Elevo a consideração de Voas. Excelincia o anuo texto do

Acordo sobre a Isenção Recíprocl!l~e Vistos, firJladcJ •• 14 da julho

d. 1999, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da República da PolOnia.

2. . -A; celebraçAo- do referido Acordo reflete o llD8eio dos dois

paise. de intensificar as relações bilaterais, incr~taJ: o fluxo

de intercãabio c~rci.l e tur1.stico,· bea cOllO facil!'tar
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de•••penho :ias atividades diplomáticas por seus respectivos

servidores no cumprimen1:o de suas missões diplomãticas ou oficiais.

Poder ~.g,i.slativo, sUCileto a Vossa Excelência projeto de H.nsage.

ao Congresso Nac1.0n81, junta.ante C01l cópi•• autênticas do Acordo.

J. Com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do

R••paitos.mente.

f6-pe.z
LUIZ FELIPE LAllPREIA

Minlstro ce Estilao das Relações Exteriores

ACORpO I'N'IIU: O qUVEI~NO D,' Rl;PUUUCA rEOERA IIVA pu l3RASIL
ç () qpVERNO DI\ REPUBLlC,\ UA POLÚNIA SOBRE ,\

ISEN<:ÃO IIECIPBOCA DE ViStOS

o (juvrmo da Republica Federativa do Brll5d

I) (invemn da Republlca da Pn!<ima
(Qora....ante denol11lnados-°Panes ,-·ontfatantes··,.

DCSCI'1114.1n Ilucnsllicar as rdaçõe~ uc aIll17.ad~ C"xistelltes cntr~ ambos

Vi"tm\\\n" ~nnl'hlkô\T c lat.:I!ltm ~15 Vmi!tllS Üe cu.lauàus ue um \',staUl\
:tn lcrrlturm tln 01111(}. • . ~ .

:\I,.·(1I1I:un n "cgu1I1Ie:

.' CHlild:iu'> du I "ladt, . de cada urna das Parte5 t:nntratames.
1Il11('~lllenlC'I11('l1Ic dn Incal úe sua rc:!\uJêncm pcnmmenle. que ~elam ululares de
tfl

u
'lUlI:llInC ~C \ IiIpl"1I1 \ alidn~. poderão entrnr. sair. lramillar e' Ilennanecer nn

"'mlnnn fln ('''1:1'1" lI:t olltm P:lrle ('fUurnaanle sem vislo. por UII1 pemuJn m3ximu
tiL' 111\ Inn\t'ntal (11:1".;1 partir da dala de entrada

() di~rn"lt1 fiá ·t\rttg.n I dcslc t\cordn nào se iJllllcura "US cldatlàns do
E~\\\t!t\ u~ um;\ da~ Pane.. t'm\\ru\u\\\c!õ qw: tntc:ncinnum Clllrur nu lcrrltunn du
F~Ludu tltl. uulra Pane Cmural.mlc: com U oh.iclIvu de nhler CIT!prcgu (lU exercer
ati'o Idade remunerada. ou ainda cum u prOpú5Jlo de reslllêncla permanente.

()~ ducul1ll:nlos de \ i~gem validos mencíonndo5 no presenle Acordo
.110:

I. I'ara <\<ci?adãu< <la República Federaliva do Ura..il:

3) passaporte comum:

, ",1,'

h I pa.....i1pUl'le lhplulllôllIC;': '
. • "I

_L ~~,,:,,:.:'pl'rtL'_\tC-S'(\.ll;lLc.xpcUlllnpck,. Mml!Jôlt.:fJ(l- .Oi"," NC@UCH'S
t ...lnUll.!Clru<o:~ - - -' _._-- ~ - _. _.. -

.' 1.:11 11:11 a ~h: 1ll:lIiÚlltU )

I t",d:u"hlmi OU 1\lmJu de lima das I'artc.o:-; <.'Ull1rU1Ullh:~. Jlul"l:wun:~ &lê
1'l1lK~nl\nne thl'llmlUtUc:n. 'olicud O\~ dI.: ~n IÇO. tlUC selum c.Jc~I'IIDdl\!iIi (lsaru Inlhalhar
cm Mis~õcs diplumalicus nu C~HI1õldurC5, nu urgani!lirnos Illlcruacionai$ siluadns nu
lerrilUflu du F~lado da nUlra. Pu"c l"ul1Iralunle. lerào pcrTIllS!'õiin de cntr.ada.
pe:nnnnéncta c puruda sem ncccssidà~ de ViSIO duranle II pcrkMiu de SUns m1SIÕeS.

:2. t\s facllidudes dccurrcnle~ tftl di~~lo nu panlp.ralh I ...in c"ICl~íYD!"

mlK ramili:.lri:~ tlirctl~ du:s hcncliciárius rclerídu!, independentemenle dn tipo de
paJsDptlnc dI! tlue scja.nl ~ad{)rCS,

O, cidadão. tio E'lado de uma d.. "an.. Contrltlll\l" que enllem 110
·Ierrilório dn E.<lado da outra Pane Conlralonle cslario obngado< a observar .. lei.
e rcg\1\nmen\n~ \ igentts n~5e lenhó,ío

\ '111 ClthHlãu du l:!(lmln de uma cJmi Panes l'unlratiU1lc!'o llue ~l: \Clo'
I'ri\ :uln d~ o.:CII dnC'llltll"n1U de \'l:Jgcm nu tcrrllunu tio I:~l.adu cJn uutm P;,M1t:
t 'nnlwt:nllc 1,."<la ohnl1adn ,:I relular () ncnrru.k\. Ilncdml3mclllc. mõ iIU'ol'ldath..~
l"Umpl'1C'U!C<" Ca <o:uliClhlf a Missãu DlplumulIca nu Repurtlçãu Cm15ular de !"cu rais
l1f'U' t111l'U11tCnll) til! \ mg~ll1

\ ... 1I1"pl"'lc;ÜC~ uC5tc .\cunln n:in hlllllam li dlrelU' de .....;.;h;.·aflc ..
i '"nlf:lt;Ullc tlt: 11U11l'thr .1 el1lrnda ou pcm13~nclU de cidadão du baadn da nutra
I'õtrle ( 'tll1lr:UôUlIl' tine \Culm u ..cr cun~tdetà4n lI'K1e!ícluvcl

, '"h l"ll'lt' ( mUraHmtL' ll(1dem l\ur r:t7Uc'" tle <;Clmram:;,1 l'l"hhc;l.
I1T1'll'c,';in da I\nkll1 1'11 ";:lIulc p1lhhe:1. 1111 pur l'lma r<J/ân rele\utllc. ,u"JlCntkr a
óll'lIt:tl'.in de<o:1c .\ct1nln t.Jc t(tnnu lutai nu parclUl

\ tllllra II;trlc \ ttl"ntlmllc UC\CTil "'CI IlncdlUhllltCnlC mlllllc:u..la. l'ttlr \ 1~1

lil"htlllalICtt, d..: H~IC 11 '\L'llnln till "'1I"'\l:n..n nu rC"lahch:cuJn

l'U1tlllllIC:Il,'ÔC5 ..ohre qUlillslluer altcraçües rehttivn.-: u.o; IHKII1U5 de
entrada. permllllêncm 1It1 I'lnnlda de cuJldílus de qualquer dos Estados de c:Il.Ja Pune'
Con'trat:uue ~cnin tmhsl11llicJos imediatamente. por via eJiplomalíca.

ARTIUO lU

I. . Â!I 1'4I1~ Contratantes int.rcambi.lo. PfW via dipSonllkic..
exemplares.de s~ .~ocumcI110. de viazem· válidos. no mínimo 30 (lrinaa. di.
anles da enlrada em vtg(U deite Acordo.

2. C;ISO. ~l1)a d.. Panes Contrai",,'" modifique "li .ubstilua 5CIIS
docum~nlos ..07. vt~m. deverá ela encaminhar à OlIIrl Parte COl1Irllante os
r"""c\lvos ""pt:ClIllCS modificados ou nOV05. no prazo mínimo de 30 (trinta) dias
notes de sua cnlrmJa em vigor

• ... " .•t~~c ~~cnrdo entrará ~1I1 \'igur no Iri@.esimu diu :lIlU" a~ Parlc5
f. nnfrntnntl'..; 'l\(\i I",CII (Jc Nntit!t connllllcarem unta U uutra o CUI1'1ll'1IUCIllO ,ju.~

li"mnlicliICtt.... rtftt:JfI~ IlCct."Ssárim; u sua \igêncm. - -
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_ atividade remunerada ou fixar residência permanente no outro Pai..

signIIjrio.

F-:II! Acnrdn l/;cni \'üliôu por pra7.t1 mdcternllnadu c IMMlc:rÜ ser
I1t'ml11ei:l(ln nll',!I:1Il1l.! t1tllllícnc;.iu tle uma Purte l'utttrutaUlC :'1 mUra. NC!i.lI;~ casu. a

lli'1II111cüt ll'nll'I~iln IIU pm70 de I;JO (novenIU) diaS npos a iliIla t.Iu rec:t:bimento da
rl!'tl'rhln nnt,til':H;:in

i\RTIOU 13.

Nu dm de ~uU clIlrQda em vlgur. c~le .Acordu ~u~tllumt " ","'",du
t:n'rr n tit"l'II1U da RCll1111hcu l'cdcrulI\O'lI du nr~'1l c n limemu lia RC1'tlhlicu du
"nlemiu !'nhrc I"cnç;iu de Vi~ll~ para 1'(KUwore5 de "~t~5~",nnc~ I)iplumaucu c de
f.iCI'\ içn. cuncluitlu I"" lWCil.UC Nu'a.'>. em 21) tIc lulho de ItN I

,.. PIIIlelI aconlaram gararlir o direilo de cada um doa doia
EIladoa de impedir a entrada ou perman6ncia de cidadio do outro pM que
VIlIha a llII' COllliderado indeIejáveI. cada Parte lJOder* também slJll)llllller e
aplicaçio do prlIHIll8 Acordo por raz6es de segurança pública. proIeçio da
0llIem ou uUde pública. devendo. ... cuoa. comuniclIr imediatarMnle à
ouIra Parte Contratante.

I: o relatório.

Feitu em Ilrasília. em ·l~ d. jlllhiJ 'tIe' 1'JlJ9. e," <luis .x"IllI'I••'S

onlmals. noS idiomas ronuguês. polonês e Inglês. sendo 111dus os textos
igualmente aUlênlicos. l!m caso de di\'cr~nci.·c.Ic intcrprcuiçao. pn:vukcerã Otexto
em illSlês. " .

" • VOTO DO RELATOR

Pã:õõiiVffiiNõ'iiÃiEri'iiiüCÃ
DA I'OLÓNIA

Radalaw S!koraki

O IlUIllentO crescente do nuxo internacional de pessoas nas
últimas d6cadas !l!'\I tomado OI paI_ cada vez mais próximos. O turismo. o
ClIIIlên:io. a cooperaçio léCnica. cientiftca e cultural internacional. o inlercl\mbio
de prolIssionais e IlIIudllll\el do todos fatos que já fazem parte do cotidiano de
llOIAI sociedade.

AIOIlCÍDSIIIlOIIte.

A SIlI Ex_ia DSenhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro SecretariD da Comera dDs Depuudos
BBASILIA-DF.

S..mor Primeiro SecrctàliD.

EncaminhD • essa Sec~a MelUll~m dD ExcelenlwimD ScnbD< PrnideaIe da
RcpúbIica ",Iativa aD le>ClO dD Acordo som • lsençio Recíproca d. ili..... celelndo _ o

Governo da R.ptiblica Fe<lmtiva dD Brasil eDGovemD da Reptiblica da PDIôllIa.
A isençio de vislOI entre os dois países constitui um fator

~ facilila _ \IulfQ bilateral de negócios. turi$lllO. cultura e conhecimento ao
eliminar OI entravea burOcráticos da oblençio de vistos. A condtJsio do~
Acordo -w. também. a vontade poIitica de dois paises em promayer a

lIpIllIlimaçio ~proca...bem como resulta a confiança roúlua no desenrolar da
ralIçlles bilaleraia.

EIpeciaImente • pelo delenvolvimento dOI meiolI de
comunIcaçio. lev8ndo imagens e objetos de outras cuHOOIS para a casa de cada
indivíduo e facilitando o trinsilo de .peuoas. o mundo está se tomando uma
tIIll1lda movimentada. A dipIomacja ai se insere. adotando ações como a
concIusio do preseme AcooIo. para facililar e desemperrar esse tráfego intenso.

Brasil e PoI6nia. na realidade. têm laços já antigos pois o
Pela recebeu Ulllll leva de imigrantes poloneses que deixou sua marca c:uItural
em regilles do.l\UI. do _ ll!ITiIó'io. Contudo, desde as profundas~

pallIIcas oconidas no leste europeu. creecellIm as possiIliIidades de negócios e o
inlareqe cuIIuntI por aqullIII per\e do planeta. É, portanto. bastante oportuna a
inici8tive da conclllSio do presente AcooIo.

do 1999.Em :3 de .-to
Avisa0!! ~.3!2·C.Civil.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I·RELATÓRIO

Confoone diIplle O*tillO 411. I. da ConIliIuiç:Io F..... O
ElanO. Sr. Presidente da Reoública submete calliderlçio do~
N.tcional O texto do Acomo~ a III8IIÇIo RecIproca di ViaIos. ceIebrIdo entnI
o BruiI e a Pol6nia. em Brasília. em 14 de julho de 1991l.

Allrma O Exmo. Sr. Ministro das ReIlIÇõeI ExtIlialw na
8lCPQIiçio de molivoa que integra a MInHgem em epígrafe. que a caII/lIaçIO do
Acordo "reftele o anieío doa dois púes de inlenlific:llr .. relaç6et bllRrais.
inaemenlar li ftwco de intere6mbio comefCial e turísticO. betir como facillmr o
deIe!Ilpenho da aIiYidades diplomálicas por seul respeetiVÔs urvicIoraa no
cumprimento de suas miu6es diplomátic:a ou oftciais".

O Aoatdo em 1IIlIa conIllre iMnÇIo de .... _ c:idadIolI dé'
cada Estado Parte. portadores de documentos vlilidos. para entrar. sair. lrIiriiíIIit-:
e I*JIlànecer 1)0 terrllório da outra. por umJl!lríodo méximo de lllI (...) diR.
F"1ClIlIl excluídós deua isençioás peIaOU que prIlandam oblIr: elIlIlIWllO.

Tendo _ em vista as consid~ acima. voto
lavoravelmenle ao texto do ACIJIfio sobre B lsençio Reclproce de Vistos,
ceIIbrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e () Governo da

República da Pol6nia. etll Brasília. em 14 de julho de 1999. I1O!ltermos do projeto
de decreto legislativo em anexo.

SelI da Comissão. em :to de ~,.... de 19119.
I

~ ~/:
Deputad<iLUCIANO PIZZATIO

Relator

COIIlSlAo DE R!LAÇOes !=JtTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON° ,DE 1999
(MENSAGEM N" 1.146, DE 1999)

Aprova o texto do Acordo SClI:n a
lIençio Reclproce de Vistos. ceIabrado enn
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o Gowiiilo da Repúb/a FedenIliva do .....-

o Governo da RepúblicII da Pol6niII. em
B<ailia. em 14 de julho de 1m.

AIl. 2" Este det:reIC> legislativo entra em vigor na dala de _

5aIa da ComíSdo. em 20 de outubro de 1999.

Art. l' FicII aprovado o l.ex1o do AcoIlIo lOblw • lIIIIçIo
Reciproca de Vistol. C8lltbrado enlte o Governo da RIP\lbIicII F...,. do
Blasil e o Governo da Repúblicll da PoI6nia, em Btalil& am 14 de julio de 1M.

Parjgrafo único. F'ocam sujeitos iI apmvaçio do eonor-so
NSClOnal quaisquer atos que possam resuIIar em ltIYisio do referido AcanIo. beIlI
como quaisquer ajustes complementam que. OOS lennoI do incilo Ido art. "I de
Consliluiçio Federal. acarretem enc:aIgOS ou co~ ~ ao
pallimónio nacional.

de sua publicaçlo.
Art. 2". Este decreto legislativo llII1ra em vigor na data

MEIlSAGDl NO 1, ~S2, DE 1998
1110 PODER EXECUTIVO)

Sw.eta & apreciaçAo do Con9r••so Nacional o ato constante da
Portaria ng 19., da 21 da agosto da 1998, que renova a pami••&o
outarqada à Ridio Globo Eldorado Ltda., para explorar, __
direita d. exclusividade, ••rv1ço da radiodifuslo &orLOr& ..
frecrülncia .adulada, na cidade do Rio da Janei.ro, Estado do Rio
de J .....ro.

lU COMISSOES DE CIltIlCIA E TECIlOLOGIA, COIIIIllICAÇAO E
IIIFOIlIUTlCA; E DE COIISTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO IAIIT. S4»

~ '-
Deputado LUClAHO PIZZATTO

RelIlor

In· PARECER DA COMISSÃO

A Cominio de ReIaçOes Exteriores e de DeIau Nacional,
em reuniio ordinilria realizada hoje, opinou, unenimemlfnle, pela aplllVIIÇIo da
AlMsagem n01.141l1H, do Pod«ExecutNo. oos~ do Projeto de Decteto
Legislativo que apreHllla, acetando o parKel" do reJalor, DepuIado Luciano
Pizzatto.

EItivarem pr..as os 8erItIcns DepuIadoI: Anlonio
Carioa Pannoozio • Presidente, Aman Bearra, Synyal GuazzelIi, Paula DeIQlIdo
- VICe-Presidentes, AkIir Cabral, CI6udio Cajado, José Lourenço, Lu 1.arIwIIO,
AIlelerdo Lupion, Luciano Pizzatlo, Boniflicio de Andrade, Clóvis VoIpi, Luiz
C8rIos Heuly. Paulo Kabeyashi, Nelson Otoch, Silvio TOII'IIlI. ZUIait Caln,
Alberto Fraga, Damiio FeI~, Ediaon Andrino, EIcione B8rbe1hD, M*Io de
Oliwlira, Jorge Pinheiro, Lan Rosado, :zaire Rezende. Luiz MeirwIIi, \IlI1IiIiO
Guimaries, WaIdomiro Fiorav8nte, Aldo Rebelo, Jair BoIIonero, Paulo MaurIo.
Femendo Gonçalves, Joeé Carlos Elias, Neiva Moreira. Luiz 8IIIllm6o. Hanlldo
Lime e De VlIlaaco.

Sala da Comissio, em 20 de outubro de 1999

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 320 DE 1999

(Da Comissio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informiti~)

Mensagem nll 1.152198

Aprova o alo que ",nova a permissão outorgada a Rádio GIcbo Eldorado Lida.. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqIlenc1a modulada. na cIdacIe do Rio de
Janeiro. Estado do Rio de Janewo.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO (ART.54»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" Ê aorovado o alo. Que se refare a Portar,. n" 198. de
21 deagoslo de 1998. que renova. por dez anos. a partw de 1" de maio de 1994, a
permISsão outorgada a RâdlO Globo Eldorado lida.. para .xpIorar. HIII direilo de
exclUSividade. HlVlço de radiodifusio sonora em freqütncla modulada. na CIdade
do Rio de J_lro. Estado do Rio de J.-o.

NelI _ do llIÍIO 49. lIICiso xn. c:ocabâIado com ° § 3' do IIÚIO 223. da
ee-iIeiçio fodlnl. lUilIDIlo á apneioçio ele VOÓIU Excdõnciu,~ do ExpooiçIo ele
....... do Saahar t.Iaioao do EIIado das CDIIIUIÓCIçõoI. °110 COUIIIlle da penaria ri' 191. ele .

:n da .... da 1991, que .-. a Jl'IIIIiIIIo cx-aada • tidio Globo EIdondo LIdL, 1*&
.......... _ tIinilo da aeUividIde. uniço ele radiodifi1Iio lOIIll<& ... 6'rqUàIcia lIlOIiuIIdL DI

......110 da..... EIIado do Rio eleJIIIIiro.

lltasíIis. Z4 ele ldIlllbm da 1991.

EXPOSIÇÃo DE MOTIVOS'" 231t'MC. DE 4 DE SETEMBRO DE 1911.
DO I!NHOR...TRO DE ElTADO DAS COMUNICAÇOES

Submeto a apreoaçio de Vossa ExceJinaa a Inclusa Portana n2 '98
de :1 da .1.... da 1h8. pela quail'OflOVOla permluio 0Ul0f9ada a RicIlo Globo
EldotaáO LlcIa.. pelO Daeralo ~ 21.180. de 7 da julho de 1949. renovada o.. _ da
_ ~ 87. as 27 d. _ da 1ll84. oulllieada no Diârio QliciaI da lJniio de 30 1UllHqOenle.
_ ..... _ de _ S<XlllnI em frequillClS modulada. oa _ do Rio da

~.~ do Rio de JanatlD.

2 Os cilgIos m_Ilafam.H S.;,. o pedido.

COl_anclCH> _ido /la acordo cem a IagiJlaçio a~. o que me _ a_o
__da renovaçio. '

3. EIcInça _. o.. _ do t 3' do an. 223\ di~, ° .... da
lWIClVSÇIo _ \lRlClIlZllâ efailos IagSlllIlOs detiberaçio do CongreslIO N_. para onde_ ..,. ..-- ° _o &10. acompanhado do ProcaSIIO AdminIsttalIvo o'
D770.01l1:M113. _ Ile""_.

DE 1111.

AIl.11~. da -ao _ °aIt. 33. 5 3'. de L* ~ 4_117, de 27 dellllClllO de
,•. per"_, allllllr de l' da _ de 1914. Il*ftlIIsIo ClUIIlrgada â RâlIo GlaIlo &Idarado
Llà, _1lecNton' aMO, da 7de julho da 1..1. _ nos _ da "-ia rf-17. da 27 de
"da 1 ne DIârie 0IldaI1Ia Uniio dO dIa:lO~. _ _ dIraIlo
da _ ; de .-.IIfudo __ ltIII~ lllClduIada. na dO RIo de

...... !IlIIla dO 1IIa..~.
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-- ~-- - ,Nt. 2 A e>cpIc"'9ÕO do SllMÇQ_ de '''''<li<><!~lJ$ãO. cuJ' outorga é lllnovada por esta
Porana. reger.... pak) C6d)go BraSileiro de TelecomUnicações. leis subseqtiantes e seus
~.

Todas as exigênctaS da Resolução n° Ot. de 1990. desta

Comissão. foram atendidas e os documentos Juntados aos autos mdicam a

regulandade na execução dos serviços.

AlI. 3' Este Illo somente produzini efoitos legais .pós deliberação do Congresso
NKioNII. nos termos do § 30 do alt 223 da ConrtllJiçio.

AlI. 4' Esta Porla<ia entra em vigor na d""',,~a~ua ,publieação,

o ato de renovação de outorga obedece aos pnnciplos de

constItuCIonalidade. especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da

Const~uiçãoFederal, e atende às formalidades legaIS, mollvos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Execullvo, na forma do Projeto de Decreto

Legislativo que ora apresentamos.

Aviso n' 1.286 - SUPARlC, Civil

Em 2~ de setembro de 1998.

Sala da comISsáO'1(}1 de~"'~ de 1999.

e ~ , I

I' {).IV:
Deputado PINHEtRO:'LANOIM

Relator' I
Senhor Primeiro Secretario.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Aprova o ato que renova' a permissão
oulor9ada a RádiO Globo Eldorado LIda.. para
explorar servIço de radiodifusão sonora em
frequêncla maculada. na CIdade do RIO de
Janeiro. Estado do Rio de JaneIro

Art, 1° E. aprovado o ato a que se refere a Pertana n° 198. de

21 de agasta de 1998. que renova. por 10 (dez) anos. a partir de 1° de maio de

1994. a permissão outOrgada a RádiO Globo Eldorado Ltda.. para explorar. sem

direito de exclusIVIdade. serviço de radiodifusão sonora em frequência modulad~.

na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro

,DE 1999PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"

c=s::=--~...--..
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidencia da Rcpu.bJica

Atenciosamente.

A Sua Excelencia o Senhor
Doputado UBIIlATAN AGUIAR
PrimoiJ:o SecreWio da C1mara dos Depuwlos
1W1LlA-pt'

Encammho a essa Secretaria. Mensagem do Excelennsslmo Senhor Presidente da

RepubUc11Ul qual submete a apreciação do Congresso Nacional o ato constant~ da Portaria rfl 198.

de 21 de agosto de 1998, que renova a pemussào outorgada. à iidío'" diabo Eldorado Ltda.. da

c:idIde do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro,

Art. 2° Este decreto legislatiVO entra em vigoíl'ia ':Jata de sua

COMISSÃO DE CIENCIA E TéCNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- RELATÓRIO

publicação.

Sala da Comissão, em l' de ",,,,--,.o.Ode 1999,

( iJiv:l
Depulado PINHE!IR6 {ANOI

Relatbr; IJ
De confomlldaoe com o art, 49, inCISO XII. combinado Com o

§ 1° do art. 223. da Constituição Feder.1. o ExcelentisSlmo Senhof Presidente da

República submete ã 8oreciação do Congresso Nacional., por meio da Mensagem

nO 1 152. oe 1998. o alO que renova a perrmssão outorgada à RÁDIO GLOBO'

ELDORADO LTOA.. para ~plorar. na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro. ,sem direito çk exclUSIvidade. serviço de radiodifusão sonora em

freqüência moduladal)('

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de CiênCia e TecnoJogia. Comunicação e Infonnática. em
reunião ordinária realizada hOJe. apróvou: unanimemente. o parecer favorável do
Ralator Deputado PinheirO Landim á Mensagem n° 1 152/98, nos lermos do Projeto
de Decreto Legislativa que apresenta.

Atencendo ao Clsposta no § 3D do art.' 223 da ConstItuição. a

matéria foi enviada ao Poder Leglsiatlvo fara a deVIda afJ~ecra~o. uma vez que '~
ato somente prOáuzlrà efeitos após a delib~ração do CongressO NaCIonal.

Cumpre-nos. portanto. opmar sobre os aspectos técnICOS e

formeis da matéria submetída ao exame desta Comissão. nos termos do inCISO 11.

lIlinea "h", do art. 32 do Regimento Interno,

11 - VOTO DO RELATOR

Estiveram presentes os seguintes Deputados: LuIZ Piauhylino 
PresIdente. Nárcio Rodrigues. I.amartine Posella e Robéno Araújo 
Vice-PreSidentes: Arolde de Oliveira. Goraucl Sobrinho. José Rocha, Luiz Moreira.
Maluly Nello. Santos Filho. Vic Pires Franco, Elton Rohnelt. José Melo. Alberto

GoldmM. Jose de Abreu. Júlio Semeghlnl. LUIZ Ribl;!:lro. Pedro Canedo. SalVador
Zimbaldi. Sampaio Dória. Franclstõnio Pinto. Jorge PinheIro. Marçal Filho. Marcelo
Barbleri. Nelson Proença. Pedro Irujo. PinheIro Landim, Luiz Bittencourt. Ricardo
Noronha. Ricardo Barros. Yvomlton Gonçalves. José Janene. Nelson Meurer.
Alrfl<jida ',de Jesus" Babá, Nelson Pellegnno. Padre Roque. Ângela Guadagnln, íris
Simqe$. ~..sílas 'Câmara. Albérico Cordeiro. Agnaldo M.umz•.Dr.-. H~Jio. Eurípedes
Miranda, Luiza Erundlna. Vanessa Grazzlotín e Bispo Wanderva.l~~

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1999.

o processo de renovação de outorga requêiÍdà pela Rádio

Glcbc Eldcradc Lida.. executante de seNlço de radiodifusão s~?l'jl,~l':' !TequênClª

modulada. na CIdade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Jane~q".wiPontra-sede

ICllfdQ com a prática legal e documental atinente ·ao proces'ád1tê'fb\oaI6rio 'e os

dClcumentoa juntados aoa aUI~ Indicam. regulandade na ex~,~~ seMÇOll
de radlodlfudo.

~~IPÍ/!Vt/
Daputado LUIZ PlAUHYUNO

Presidente
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O CONGRESSO NACIONAL decrela:

À COMISSÃO DE CONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART.54))

A.prova o ato que renova a conceuio outorgada à Rádio Globo EldoradO Lida.. para
~r serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade do Rio de Janeiro.
2stado do Rio de Janeiro.

DI! lHa.

~: J"" .-
4. Em sendo r_ a outOrga em lIPlWÇO o alO CQrrHl)ClIldInl deWr8
....,..... que a ranovaçio oeôrrWrà':i !*li' de l' de _ da 1993.

5. Nessa~. e em obIMviIrleIa ao que diIOóam a Lei .,. 5.785. da
1972. e la! RlIl/lII_. Daaalo rf 81l.0llS. de 19113. submalO o __ .. _
COtIIiCk...... de Voua~ para decido a l\Illmlaio da malifia 80 Ccngrano
Nac:íOnaI. em Cll/llPI1ft*ItO ao § 3' do ali. 223 da ConIIIIuiçIo.

~.

..~
LUIZ~~DEBAMOS

MiniIlro de Estado <tas Cornumc:aç6H.

2. Observo que o atll.~, ,~. onginaI esta amparaao~.
cansoderaIldo as diIpoliç6a1 COlIIidU na Lei ~ 5.785. de 23 de JUnhO de 1m. a no Dacra!O
.,. ee.OllS. de 25 de )I/I8lnI de 1983. que a lWQIlIamantou. que con5Idaram come daIeIidos os
pedidos de llIIlOVIIÇio r.quatidos na folma devida a nio deddidoI ao linlWICl do prIIIll de
viginCIa da concalsio ou parmoado. _. por lISO. "-0 o luncionamanIO pracirio da$
8IlaÇ6u. mnmo quando ..~ llllIOtgaI.

3. Conl a_ obNI WIIÇ6u. lidIo • condUir·1O que a l8I1lWIaÇio do prIIIll da
0lll0I;a ou a pand6ncia de _ rlIlIOV8Çio. a cuno ou a lcln90 prIIIll. nio cIatamwWIt.
_. a aldinçio do HrW;o prestado. podendo o procaIlO da lOlllMÇio sei'
uttirnaOo. I

Sala da Comissão. em 20 de outubro de 1999.

PUblicação~i(~

Art. 1° É aprovado o alo a que se refere o Decreto de 14 de
outubro de 1998. que renove. por dez anos. a partir de 1· de novembro de. 1993. a
concessão outorgsda á Rádio Globo Eldorado LIda.. para exolorar. sem dueito de
exclUSIvidade. Serviço de radiodifusão sonora em onda média. na Cidade do Rio de
Janeiro. Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2" Este decreto legislatiVO entra em vigor na data de sua

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 321 DE 1999

(Da Cominio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e Informática)
Memagemn2I.233/98

~ . /Zr'fL~
D~ LBIZ PIAUHYLlNO

Presidente

Renova a c:oneassão~ .. Ridio GIolla I!!daraaO
LldLllIfll_,orJ"",,9'~ sonora .... onoa
_na_ooRiollllJ..-o. ~doRio lia_.

MENSAGEM NO 1. 233, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVOl o l'IlI!SlDeNTl! DA RE!'ÚIIUCA. no uso dal-..;áal .... lha.-llII ano. ~.

10Cl00 IV. e 223 da Conmuoçlo. a nos termol do an. ~, _ I. do oaemo n' el.OIII. de ze 1lII
1_10 da 1983. a _ om VI'" o que consta 00 Processo Adn1KllIUaINO n' 53770.0002t5S1V3.

Submete à aprecJ.ação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 14 de outubro de 1998, que "Renova a cone•••ao
outorgada à Rádio Globo Eldorado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Jane:Lro".

DECRETA:

Ar!. 1'"....._. lIa_com o ali. 33. 53'. da .... n' 4117. de 27 de lI\lOOIO
de 1ge2. par de anos.• o.... da l' da _ d01Q93, a ccnc:assio o.-veda .. Ridio~
EIdoraoo LId&. __ oaemo ri- 2I.2ft. 1lII 22 de ....... de 11!5O•.-"" __ do
Dac:ralo ri' ee.94. de 2 da lICJOIlO de 11183. CU!Cl1lf'lZOr.- da __ fol_ pelo oaemo
da 10 dO mMldO 1"1. o" _ ...... _dOa_. saMÇO dO r-.ac sonora
.... onda-.na_a do Rio daJ_. Es1ado do Rio liaJ_.

(AS COMISSOES DE CI2NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAQ E
INFORl!llTlCA; E DE CONSTlTUIÇAO E JUSTlÇA E DE REDAÇAO (ART. 5411

~ Ú/llCO. A..-ação do _ de raàoO<llfusio. CUI8~.-.DOI'_ oaemo. __ 0010 Cildo;o B-.. da TeItcornUnocIIÇÕ. ,... _ e MUI

raguta_.

Senhores·Membros do Congresso Nacional.

Nos tennas do artigo 4Q. inCISO XII.. combinario com o § ,3:: do artigo :!:3. da

Constituição Feder::J.i. submeto;i apreciação de Vossas ExcelênCias. acomp:mh.wo de E."C.posição de

Motivos do Senhor Ministro de Estldo dns ClJmw1ic:lÇões. o atO constante do Decreta de 14 de
outubro de 1998. que "Reno\'a a concessão outorgada a Radío (jiobo Eidorado Ltda.. p~ expiam

serviço de rodiodifusào sonom em onda media.. na cidade do Rio de Janeiro. Esmdo do Rio de

Janeiro".

Ar\. 'J! eo. alO s_ 010dlWra efeitOs ,_ allOS daIiboraçio do C_se
__.""" _ do 5 3' do art. 2:!3 da C-.çiG.

Ar!. 3' l!Ila o.a-.... em.,;p na _ de ... 1lUbIieaçio

_. l~ de ~ de llt11: 177" dU_Idit .... ' 110' da R8\lÚIIiCL

~_/t-

Brasília. 20 de outubro de 1998. Aviso n' 1.373. SUPARlC. Ci\·i1.

Em Z~ I de oulUbro de 1991.

Senbor Primeiro S..relário.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 24S1MC. DE 1 DE OUTUBRO DE 1l111.
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentisslmo Senhor PreSIdente da Republíca.

Encaminho a essa Secrctan3 Mensagem do E..u:eienlissimo Senhor Praidcmc da

Repúblic.... qual submete" .preciação·do Conll'esso Nac",...1o .10 consllll1te do Deercto de 14
de OU1ubro de 1998. que renova. concessão OUlOfg.da , R:idio Globo Eldorado Lula.. da <idade: do
Rio de Janeiro. Estaeio do Rio de J...,.,o.

Atenciosamente.

Submelo li aoreaação de Vossa excelênClll o Induso P'OCaISO Admlnistra\lVO
n' 53770.000268193. em que. RádIO Globo E!doraao Lld•. sollc:l. renovação da coneessio
para exptorar o SeNlço de raolodlfusão sonora em onda media. na etdade do Rio de Janeno.
Estado do Rio de Jáne.ro. outorgada conforme Decreto n' 28.289. de 22 de JU!1hO de 1950.
renovada. por dez anos. a p.rtlr de l' de novembro de 1983. pelo Decmo n' ea.584. de 2 da
agosto de 1983. cUJo afaZO reSIdual da outorga fOI mantldo CIlo Decreto de 10 de maio di
1991.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pri_ Sccmarío da Câmara dos Deputaeios
BRASIYA.Pf,

. \'---..'é'==- - -'-...
SILVANO GIANl'1

~inistro d. Eswo Chefe. Imenno. da Cosa Ci\'il
da PreSlàinci. d. R"""blic.
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COMISSÃO DE ciENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INfORMÁTICA

1- RELATÓRIO

De conformidade com: õ 'art."49, inciso XII. combinado com o
§ 1° do art. 223, da Constituição Flld8raI,o.Q ExoéIentiMimo 8enhor Presidente da
República submete à apreciação do ~''NIcional,por meio da UlInugem
li" Ú33, de 1998. o alo que. rl!llOYa a~ óutolgada à RÁDIO GLOBO

E~~L~~.,para~.na~dl? ~!o,. d!l J.~o. Estado do Rio de
Jtneiro, QireiIo de. exdtlllvidllde. 1lIMÇ9!le.radiodiIuIio lOIlDI'II em or\da
módia. .

" \>-- ..

Atendendo ao diIPoslD' no § 3° ~o,~Ít. 223 da Canstrtuição. a

matéria foi enviada ao Poder LegISlativo para li lIevida 'apreclllÇâo, uma vez que a

ato somente produzirá efeitas após a dllIibeíaçãO do CQI\giéSSa Nacional.

Cumpre-nos, portanto. opinar sobre as aspectos técnicos e

formais da matéria submetida ao exame desta Comllssão. nos termos do inCISO 11.
alínea "h". do art. 32 do Regimento Interno:

11· VOTO 00 RELATOR

O processo de renovação de outorga requendo pela Rádio

Glollo Eldorado LtlIa.. executante de seMço de radiodifusão sonora em onda

rnéqia. na cidade do Rio de JaneIrO, Estado do Rio ae JanetfQ, encontra-se de

acordO com a prálica legal e itocumentat atinente ao processo renovatório e OS

documenlo6 juntados aos autos Indicam a mgularidade na execução dos selViços

de radiodifusão

Todas as exig6nclall da RllIOllJ9ão nO 01. ge, 1990. dasla

Comissão, foram atenOldas e os documentas Juntados aos aulOS Indicam a

regulandade na execuçáll dasServIÇOS.

o ato de renovação de outorga obedece aos pnncipios de

constiluclonalidade. especl3lmenle no' que se retere aos artigos 220 a 223 da
Coostrtuição federal, e atende as formalidades legais, motivos pelas. quais somas'

pela homologação da ato do Poder Executivo. na fanll8 do Projalo de Decreto
legISlativa que ora apresentamos. .

111- PARECER DA COMISSÃO

A ComiSsão de CiênCia e Tecnologia. Comunicação e Informática. em
reunião ordinária realizada hOJe, aprovou. unanimemente. a parecer favorável da
Relator Deputado Pinheiro Landim à Mensagem n° 1.233198. nas termos da Prlljeto
de Decreta Legistativo que apresenta.

Estiveram presentes 05 seguintes Deputadas: Luiz Piauhylino 
Presidente. Nárcio Rodrigues. Lamartine Pasella e Rabério Araújo 
Vace-PreIIden1es: Arolde de Oliveira. Carauet Sobrinho. José Racha, Luiz Moreira.
Maluly Netto, Santas Filho. Vic Pires franco. Elton Rohneil. José Melo. Alberta
Goklman. José de Abreu. Júlio Semeghinl. Luiz Ribeira. Pedra Canedo. Salvador
Zimbaldi. Sampaio Dória. Franclstônio Pinta. Jorge PinheirO. Marçal Filho. Marcelo
Barbiert. Nelson Pro~nça. Pedro IruJo. PinheirO Landim. Luiz Biltencourt. Ricarda
Noronha. Ricardo Barros. Yvonllton Gonçalves. José Janene. Nelson Meurer.
Almeida de Jesus. Babá. Nelson Pellegnno. Padre Roque. Ãngela Guadagnin. Iris
Simões. Sitas Câmara. AlbériCO CordeIro. Agnaldo MUniZ. Dr. Hélio. Eurípedes
Miranda. Luiza Erundlna. Vane'ssa GrazzJotin e Bispo wanoerv~1.1-'

Sala da ComIssão. em 20 de outubro de 1999.

--j"PW.
D~doLUIZ PIAUHYUNO

Presidente

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 323, DE 1999

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
Mensagem n2 1.319/98

Aprova p ato que renova a permiSsão outorgada á Rádio Belo Horizonte lida.. para
explorar servIço de radiodifusão sonora em freqúéncia modulada. ria Cidade de Belo
Hortzonte. Estado de Minas Gerais.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.54))

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CO~SSÃODE CIÊNCIA E TECNQLOGIA, COMUNlÇAÇÃO,E.INFORMÁTlCA

PRO.\ETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' ,DE 1999

Art. 1° É aprovado a ato a que se refere a Portaria nO 208, de 1°
de outubro de 1998, que renova. por dez anos. a partir de 5 de dezembro de 1994.
a permissão outorgada á Rádio Belo HOrizonte lida.. para explorar. sem direIto de
exclUSIVIdade. serviço de raalod~usão sanara em frequéncla modulada. na Cidade
de Bela Horizonte. Estado de Minas Gerais,

ArKrNa o ata que renova a concessão
outorgada à Rádio Globo Eldaraaa lida.. para
explorar SSIVlÇO de raa.adifusão sonora em anda
média, na cidade da Rio de Janeiro. Estado da
Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovada a ata a que se refere o Decreta de 14 de

outubro de 199B. Que renova. par 10 (deZ) anos. a partir de 1° de novembro oe

1993. a concessão outorgada à RádiO Globo Eldorado lida.. para explorar. sem

OlreltO Ce eXCIUSlVloaae. serviço de raCloolfusão sonora em onda media. na Cidade

da Ria de Janeiro. I'slaaa da Ria de JaneIrO.

Art, 2" Este decreta legislatIVO entra em vigor na data de sua

publicação

Sala da Comissão. em • de·" .. c de 1999

DeputadaP1~O LANDIM
Relator

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Sala da Comissão. em 20 de outubro de 1999.

~/~ ~ & "lO/-
Deputàdo tUIZ PIAUHYLlNO

PreSidente

MENSAGEH ~2 1.319, DE 1998
(DO PODER EXECDTIVO 1

Submete à apreclaç:ào do C:mqresso ~acJ.cnal a a,to ':onstante da
POrt3rJ.a n 2 lOS, de ::. Q de autubro de 1998. que renova. a
perm1.~sào outorgada oi RàdlO Belo Hor1.zonte Ltda .• para explorar.
SIUI d1.rt!lto de exclusJ.vldade, 3ervJ.ço de radiodifusao sonora em
f~equénc:a modula.da. :la c:.dade de Belo HorlZonte, Estado de
M1.nas Ge,ra1s.

(AS GOMISSOES :JE CIENCIA E ~ECNOLOGIA. COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTI':"urÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 501))
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Senhores Membros do Congresso Nacional.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aviso li' 1 .460 - SUPARlC. Civil.

Novembro de 1999

Em 29 de ou tub ro de 1998.

Nos termos do migo 4Q. inciso XII. combinado com o § 3~ do artiGo 223, da

Constituição Feder.d. submeto:i apreciação de Vossas Excelênculs. acompanhado de Exposiçio de

Motivos do Senhor MinísU'O de Estado d:ls Comunicações. o ato constante da. Ponaria n2 208, de I!

de outubro de 1998. que renova a peml1ssão outorgada à R.ãdio Belo Horizonte Ltda.. para

explorzr. sem direito de exclwivídade. serviço de rn.díodifusào sonora em freqüência modulada.. na

cidade de Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais.

Senhor Primeiro Secre~:lI1o.

Brasilia.. 29 de outubro de 1998.

Encammho a E:ssa Secrctilna ~tensa~em cio ExcctcnUsslmo St:nhnr Preslóente da

Republica. na qual submete i1apreclação do Congresso Nacional o ato consttlDte d.1 Portana n.l20S.

de 12 de outubro de 1998. que renova a pennlssão outorgada il Rádio Belo Horizonte Ltda.. da

cidade de Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 2661MC DE 19 DE OUTUBRO DE 1998 DO SR.
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES '

Excaitlntissimo Senhor Presidente da ReplIblíca.

Submeto a apreCIação de Vossa excelênCIa a Indusa Portana~ 20S ,de 01 de
outubro de 199 8 • pela qual renovei a perrmssão outorgada á Rádio Belo Horizonte Ltcta•• pela
Portana n:l 1.335, de 28 de novembro de 1974, pubhcaaa em 5 de dezembro seguinte, renovada, por
dez anos. a parar de 5 de aezembro de 1984. conforme Portana niZ 258. de 9 de outubro da 1985.
publicada no Diário Ofida! c1a Umio da 18 subsequante, para exptorar sllMÇO de radiodifusic sonora
em freqúincia modulada. na odade de Belo Honzonte. Estado de Mínas Gerais.

2. Os órgias competentes deste Ministeno mamfestanam·se sotxw o pedido,
considerando-o Instruido de acordo com a legislação ap!ica~. o que me levou • d8ferir o
~uerim.nto de renovação.

3. Esdareço que nos termos do § 3' do art. 223 da ConstitUição. o ato d. renowçio
satMnte produzri efertos legaiS apos deliberação do Congresso Naaonal. para onda soücito sela
encan11nhaoo o retendo ato. acompanhadO do Processo Adm'nlstnltJVO ~ 50710.000557$4, que Ih.
deu ongem.

Respeitosamente.

LUIZCARL~NCA DE BARROS
Mmlstro ae Estaco cas Comunicações

CL~ISD~mr""""
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelõncia o Senho,
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Priraci(O S=rmo da am.n. dos Deputados
BRASIYA.DF

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- RELATÓRIO

De confomlldade com o art. 49. inCISO XII. combinado com o
§ 1° do art. 223. da Constituição Fede..1. o ExcelentisSlmo Senhor PreSIdente da

República submete ã apreoação do Congres!IO Nacional. por meIO da Mensagem
nO 1.319. de 1998. o ato que renova a penn,ssáD outorgada à MDIO BELO

HORIZONTE LTOA.. para explorar. na CIdade de belo Horizonte. Estado de Minas
GeraiS, sem dimito de exclusividade. seMÇQ de rndiodifusão sonora em

l1'eqúêncla modulada.

Atencenao ao CISOOSte no § 3° do art. ::3 da Ccnstnulção. a

matena fOI envlaaa ao Poder LegiSlativo para a aeVlOa apreciação. uma vez que o
ato somente croouzlra efeitos aoos a aehberaçáo do Congresso NaCional.

Cumpre-nos. pOl1anto. opinar socre os aspectos téCniCOS e

PORTARIA N':n ,DE l: DE outubro DE 1991.
formaIS da maténa submetida ao exame desta ComIssão. nos termos do mClso 11,
alínea "h". do an 32 do Regimento Intemo.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÓES. no uso de suas atnbulções.
conforme o dispOStO no ano 6\!, InOSO 11. do Decreto 0288.066. de 26 de Janeiro de 1983, e tendo em
VIsta o que consta do Processo AdministrativO n2 50710,000557194, resolve

Art. l' Renovar. de acordo com o art 33. § 3'1, da Lei nl! 4117, de 27 de agosto de
19f52. por dez anos. a partir de 5 de dezembro de 1994, a penmssáo outorgada ã Rádto BtKO
Honzonte Ltda., pela Portana nll 1.335. de 28 de novembro de 1974. pUblicada no Diário OfiCiai da
Uniio de ~ sUl)sequente. renovada pela Portana n; 258. de 9 de ouwbro de 1985. p~icadano Diáno
Oficial da Umão em 18 seguinte. para exolorar. sem dIreito de exduslVIdade. SefV1ÇO de IlIdlOdifusão
sonora em frequênCl3 maaulada. na cidade de Belo Honzonte. Estaoo ac Minas GeraIS.

Art. 2' A exploracão do servrço de radlodrtusáo. cuJa outorga e renovada por esta
POlUlna. reger-se--a pelo Código Brasileiro de Telecomumcações. lel5 subsequemes e seus
regulamentOs.

Art. 3' E:ite ato somente prodUZlril efeitos legaIs apos deliberação do Congresso
N&clonal. nos termos do § 3' do ano 223 da COnStltUlção

Art. 41 Esta Portana entra em VIgor na data de sua publicação.

tra
LUIZ CARLOS' MENDONÇA DE BARROS

11- VOTO DO RELATOR

O processo de renovação de outorga requenda pela Rádio

Belo Horizonte LIda.. executante de servIço de radiodifusão sonora em freqüência

modulada, na CIdade de Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais. encontra-se de

acordo com a prática legal e documental atinente ao processo renovatório e os

documentos Juntados aos autos mdicam a regulandade na execução dos servIços

de radiodifusão.

Todas as eXigênCias da Resolução nO 01, de 1990. desla

Comissão. foram atendidas e os documentos Juntados aos autos indicam a

regulandade na execução dos servIços,

O ato de renovação de outorga obedece aos pnnciplos de

constrtuclonalidade. espeCialmente no que ge refere aos artIgos 220 a 223 da

Constituição Federal. e atende as formalidades legaiS. motivos pelos quais somos
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pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, emOõ de~de 1999.

PROJETO DE LEI
N~ 1.673, DE 1999

(Do Sr. Enio Bacci)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada á Rádio Belo Horizonte LIda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Mina~ Gerais.

Deputado ANTONIO~JO
Relat\

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica vedado do desconto de valores dos
salários dos lrentistas de posto de combustiveis a titulo de
ressarcimento das empresas em-ftmção da ocorrência da emissão de
cheques sem timdos.

Art. 2° - Para o cumprimento desta lei. os
empregados a que se relere o artigo anterior. quando do recebimento
de cheques deverão solicitar do emitente a cédula de identidade. o
CPF. o telefone para contato. anotar a placa do veiculo e o endereço
residencial ou comercial.

í'uragra!o /In/co: e dc exclUSiva responsabilidade
das empresas a contrataçào de serviço de consultas de cheques.

.\rt. J" - I ) descumpnmcnlO desta lei pur parte dos
proprietários de postos de combustíveis. implicará na aplicação de
multa no valor de \.000 UFIRs c o dobro em caso de reincidência.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54)- ART 24, til

Oispôe sobre a prOibição de desconlos nos saláriOS dos frentistas de postos de
combustíveis em função da ocorrênCIa da emissão de cheques sem fundos e dá outras
prOVidêncIas

,DE 1999PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'

Art. l' É aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 208, de
10 de outubro de 1998, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 5 de dezembro
de 1994, a permissão outorgada á Rádio Belo Horizonte LIda.. para explorar, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala da ComiSsão, em a; deou;lúlJla!e 1999.

Deputado ANTÔNIO~RAÚJO
Rela,\

111· PARECER DA COMISSÃO

AComissão de Ciancla e Tecnologia. Comunicação e Informática. em
'eumão ordinária realizada hoje, aprovou. unanimemente. o parecer favorável do
~elator DeputadO Antônio Joaquim Araújo á Mensagem n° 1.319/9B, nos termos do
'rojeto de Decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Luiz Piauhylino 
'residente, Nárcio Rodrigues. Lamartine Posella e Robério Araújo 
/ice-Presidentes; Arolde de Oliveira, Corauei Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira,
..1aluly Netto, Santos Filho, Vic Pires Franco, Elton Rohnelt. José Melo, Alberto
30ldman. José de Abreu. Júlio Semeghini. Luiz Ribeiro. Pedro ·Canedo. Salvador
~imbaldi, Sampaio Dória, Francistônio Pinto, Jorge PinheirO, Marçal Filho, Marcelo
3arbieri, Nelson Proença, Pedro lrujo, Pinheiro Landim, Luiz Bittencourt, Ricardo
~oronha, Ricardo Barros, Yvonillon Gonçalves, José Janene, Nelson Meurer,
\lmeida de Jesus. Babá, Nelson Pellegrino. Padre Roque. Ângela Guadagnin, íris
iimões, Silas Câmara, Albérico Cordeiro, Agnaldo Muniz, Oro Hélio, Euripedes
~iranda, Luiza Erundina, Vanessa Grazziotin e Bispo Wanderval11-

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1999.

-ff~~tado LUIZ PIAUHYllNO
Presidente

Art. 4" - () Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias da data de sua publicação.

,\rt. 5° • Revogam-se as disposiçües em contrário.

JUSTIFICATIVA

A prática ilegal estabelecida pelos
proprietários de postos de combustiveis. em todo o pais. buscando
ressarcimento dos valores pelas constantes práticas dos maus
cidadãos na emissão de cheques sem proveniência de saldo.
descontando os valores nos salários dos seus frentístas. é cruel.
desumana. absurda e acima de tudo imoral.

A consolidação das leis de trabalho.
conforme o seu artigo 20

• baseia-se na premissa que ao empregador
cabe o risco da atividade econômica.

Baseado no projeto de lei n° 491/99. do
Senhor Deputado Distrital Silvio Linhares - PMDB/DF. é
inconcebivel que meia dúzia de empresários gananciosos queiram
imputar aos seus empregados o risco da atividade econômica.
responsabilizando-os pelo não pagamento dos cheques emitidos sem
fundos no estabelecimento. Indefesos esses trabalhadores.
constantemente recebem seus contra cheques zerados. sem salário a
receber. tomando-os assim sócios nos prejuizos. pois já que não
existe divisão de lucros entre patrão e empregado. não é justo que o
empregado absorva os prejuizos.

Objetivando tenninar com o abuso dessa
ilegalidade praticada pelos empresários do ramo de combustiveis. é
que apresento cstc projeto de lei conclamando aos nobres pares a
aprovarem o mesmo. pois com certeza trará enonnes beneficios a
milhões dc brasileiros.

Sala das sessões.: 1 .199.

Deputado Enio Bacci-PDT/RS

PROJETO DE LEI
N~ 1.675, DE 1999
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Toma obrlgatóna a eXIstênCia de sIstema de seguranca nas casas lotencas em todo o pais.

(ÀS COMISSÕES DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO (MERITOl E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24 11)
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o çongresso Nacional decreta:

Art. 1° - As casas lotencas eXistentes em todo o pais terão seu
funcionamento condicionado à eXistência de sistema de segurança
que contemple. no minimo:

I - a pennanência de um vigilante a cada quatro máquinas:
11 - gravação de imagem do ambiente de atendimento:
111 - fechamento da entrada com portas de vidro blindado.

Parágrafo Único - A adequação das casas lotéricas ao
disposto nesta lei far-se-á no prazo de cen,o e oitenta dias, sob pena
de descredenciamento.

Art. 2° - A contratacão de v.gllantes será efetuada pela Caixa
Econõmlca Federal que os dlstnbUlra às casas Iotéricas madiante
contrato de cessão gratuita.

Art. 3° - O rateio dos prêmios fica alterado. atribuindo-se á
administradora dos sorteios o percentual de 0.5% (meio por cento)
para suportar os custos com a contratação de Vigilantes. deduziÍldo-se
esse mesmo percentual do prêmio líquido.

Art. 4°· Fica a Caixa Econõmlca Federal autonzada a Instituir
linha de crédito especifico para as casas lotericas. em condições
favorecidas de juros e prazo. com a finalidade de adquirir e instalar os
equipamentos a que se referem os incisos 11 e 111 do art. 1°.

Art. 5° • Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

\5 casa lolencas leIO sido alvo de consrames assaltos que colocam em
I1SCO a v.da c n pammõnio dos que atuam Ilessc lama. bem como dos
aposradores c c1iemes. Essas casas. com as rccemes .egulamemaçõcs.
transfonnaram-se em verdadeiros posros de serviço da Caixa Econõmica Federal.
à qual estão ligados" "O' line". .:obrando contas. earnés. lanfas c outtos serviços,
além de efetuarem os Jogos das diversas lolenas.

Dessa fonna. assim como as agéneias bancanas. porem numa escala
menor. é necessáno que as casas lotéricas sejam proVIdas de sistemas de
segurança que dificultem a ação de marginais e protejam a vida e o palrimõnio
das pessoas que as frequentam. .

A conttatação de vigilantes. como se sabe. deve ser feita de empresas
especializadas. para garantir a presença de protissionals preparados. Esse custo
seria muito elevado para as casas lotéricas. que lambem não tenam esttUrura para
.:ontratar e admimsrrar essa força de trabalho. Assim. pretende-se que a própria
administradora dos concursos lotéricos - a Caixa Eeonomlca Federal· connte
as empresas de \"lydãncla c dismbua us protisslonms pdas ..:asas lotêricas.
mediante contrato de cessão.

Para suponar cste eusto. propõe-se alterar II rateio dos prêmios.
aumentando o percentual destinado à administradora em meio por cento.
deduzindo-se mesmo percenrual de prênúo liquido.

As casas lotéricas teriam que suponar os custos com as demais medidas.
ou seja. dotar o ambiente de atendimento de gravação dc Imagem e fechar a
enttada com vidros blindados. Para tanto. está-se propondo uma linha de crédito
cxcluslva para as casas lotencas. ':010 JUros e prazo favorccldos. lunto à CEF.

Além da preocupação com a segurança das pessoas e do pammónio o
presente proJClO ITara Imponanle repercussão na geracao dc ·empregos diretos e
mdiretos. Segundo dados fornecidos pela CEF. eXISlem no Brasil cerca de 6.100

casas lotéricas. de panes vanados. Se dotadas de \·.gllantes - I.S em média por
casa lotérica - leliamos cerca de 9 1SO novos cmprcgos diretos. Alêm disso. colt]
o treinamento c ~upel'Vlsão desses prolisslOna.s c com demaiS medidas
propostas. csnrna-se que ,erão cnados. :nnda. aproximadamente 10.000
empregos mdiretos . Por essas razões conclamamos (\s Nobres parlamentares a
apoiarem a presente proposição.

PROJETO DE LEI
N2 1.676, DE 1999

(Do !Sr. A'''o Rebelo)

DiSpõe sobre a promocão. a DroteçàO. \I aelesa e o uso oa IIngua conuguesa e oa outras
provIdênCIas.

(ÀS COMISSOES DE I;DUCACAo. CULTURA E DESPORTO E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnCA E DE REDACAO' ART. 24. III

.\n.IO. "lSl~rmO!i;JOc:lptlldoàn :_~.':''';O~(13~enlll':lput.I..1 ~,-+

do an. .216 da L"msluulcão tt:uc:r:u. oi hngua ponuguesa

I - ~ o Idioma micla.i da Re:pubhca ft:d~r3U\a do BraSil.

11 • ~ :Orm3 th: ;;:~pressão ored ~ c:scrna do Pfl\O orasllt:lro. tanto no padrão

..:ulto como nos moldes pOpular~s.

lU .. ~on5tItUI bc'm de: naturc:Z:l unaterl.1 mtc!:'Tante tJo património cuitural
bmlft!lro.

'a....l'llr.. tioico. L""Sldorondo u diSposto no """"'. I. 11 • 111 d.Sle ,utlgo••

lingua ponuguesa ~ um dos ~!ementos da mtegtaçào nacional brnslíelra. .:oncorrcndo.

juntamente com outros·JoUl)r~"s. para a a~linlcão da SODt:ramól do BraSil como n<leão.

JIo: DrOmO\~r. prot~!Jt:r lo! iJ~r~n~r :111nYua pnnugucsa. Im:umr>l:

I a meíhorar as coneUçl3es d~ ::nsmo e: de aprendizagem oa IIngua ponuguesa

~m todos os graus. n1\'ets ~ moaaltdades da educação nacIOnaL

11 a mcenU\'ar Oestudo e: a ~squlsa sobre os modos nonnall\ 0$ e populares

de expressão oral t: escrita do povo bra.slh:'lfo:

m· realizar campanh:as t: .:tnarnes ~dUCatl\05 '5obre n uso da língua

ponuguesa. dcstlnados a estudantes. prol~es e cldadà?S em gt:rat

IV a locentl\'ar :l difusão do Idli:>ma portt1gues. dentro e tora tio P~lIS;

V • to~nt:lr õ1 panH:lpoção do Brasil na L\Jmumdad~ dos PUlses de Lmgua

Ponuguesa.

VI - Jtuallzar. c:om base: ~m parecer da AC:laCmla I3raslie:lra Oe Letras. as

nonnas ..10 Formulano Urto!:'Tatico. ':om \ tstas ao aportuguesamento .: J mclusão de

\ocabulos de: aragem e:stmngt:Jr3 no Vllcaoularlo unogr~lico da l.lngua t'onugue:sa

~ l' Os mclOs de: ..:omumcaçào d~ massa ~ .l~ m)ntulçó~s de cnsmo

~ver.1o. 11:3 tbrma desta Icol. panlclpar amamente da reahzaç:io prauca dos obJetivos

listados nos mCISos antenorcos

~ ~-: .\ Acaáemla BrasUcm:l de Letras Incumbe:, por traall;:ãn. o papel de

~uardlã dos ~Iemc:ntos constltulI\'05 oJa iln!:'U.1 ponug\h.~a usada no orasil

\rt. JO. E llnng3tono l\ uso da hn~:"ua ponu':'lJcsa por NaSllf\ros naIOS ~

naturahzaaos. ~ pelos c:stram~elro!ô reSl0enles no 1".115 ha maiS t,lc I I um, ano, nos segulnleS

Joman,os soclocultural5

! ~ no enSino e na aDrenchzagem;

:1 - no lraoalho.

111 .. nas relações ,u"dlcas.

I,V ~ n3 expressào oral. t:scrml. auOIQVlsual e eletromca oliel:J!.

V ~ na e'(oressão orat escnta. 3udlO\'ISual e c:letrómca t:m ~\ entos pubhcos

nacionaiS.

'-'I ~ nu>; mclU~ l.I~ cumunlc:ll.:ao.lJc massa.

·:tI ~ '1.1 t"rooucá(l ~ ~1(HOnSUmoLllo: rc:ns. r.roau10~ c ' ....nlcOO;'

o.!.lSDOMCàu 1010 c....... 1- "'III U.::ste am:;o nLl\) ~~ ":OIl!.:J.

Deputado Jorge Pinheiro

Sala das Sessões em. de de 1.999 : ~ J :ílluaço~~ l.lut: lJ~corram da il\rc: mamtcS1Jçao uo t'ensamentO t: ..Ia livre

..:spr~ssào lJa ati\luaae lntci.:ctual. .lntstJc:J.. .:ammica :: uI: comumcac.io, nus termos dos

inCiSOS ;V ~ iX Jo an.: ':3 LuosutUIÇó'O h:a~ral.

11 ...."', a51tuaç~S que: decorram de torça !c:gai Qude Interesse nacional.
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cxtenor.

11I • a comunicações c ,"..i.rtn;çlb~ail:si,"adas •esmmgelf05. 110 B...d ou 110 .1l'STlFlCACÃO

IV •• membros àas comÜIItÍIiidCs .Mlg'nas n'ClonalS;

v.. 010 t:fl5100 ~:1 aprendizagem das hnguas c=strangl:mls:

V( "01 painCls t: ~:<prcssõ.:s ~m hl1yua t.:!itr3llgenOl ~onsayradas pelo uso.

reglstr3015 no \"ocaDulano ()nogratico da Lmgua Ponugu~s:l.

VII .. J, pWa\'r.lS c: r::<presscks em hngua .:strang~lra q~ dtcorram de razio

1OCJlí. marcZl ou patente ieyalmenlc const,iu'd~.

*:. .\ rcyulament:aço\o desta 1':1; CUlQara das Sltuaç~ que possam

I .. U'aQucão. ~Imultinc:a ou nio. para a hngua oonuglh:sa;

11 • uso concorrente. cm Igualdade de condições. J:l hnguo ponuguesa com a

Iln~l1ól ou Ilnguas c:slran~~lri1S.

\rt. 4°. iodo l: 4U8iQuc:r uso de: paíau3 ou c::<pressào tm lingua

c:stran~'tIf:I. n:ssal\·.dos O~ C:1SOS C::<CCPCIOftldos nesta lei t: na sua reyuiarnentlÇjo. serà

<onsldo:raáo 1""0 ao pammónlo cultural br.sdclro. punlvel na fonna da ICI,

'arãlrafo unire. Paro delto Jo \.lU!:' ::lgOOe '11 c:aput deste 3tt1go.

consllitmr-se·a;

I .. pratica abUSI\'" :te: ::J. pallvr.I. ou expressiO t:m hngua c:suanKClra tiver

l!qW\·al~ em hngua ponuyut:Sa:

iI . p~uca en!:t;lno5a. ll.~ a palavra uu t:~DreSsâo em hngua t:Straft!C1r1 puder

:nduzlr QtQhJUCr O\:S~oa. IISIC:a ou lunolca. J ~rro ou Ilusão \lC uuaUJuer eS~CIt:,

11I • nrõllll::a Ja~il ao oalnmómo (uitural. ~~ :l Dillil\f3 ou ~:<pres$ào em

••-::-- ~_.;..:•.:~;: ..::, ..~ _.~..l.;; .;'~''''v. _.: :"' : ; _..::::.:ntu <l.i ..:unura

.\no 5' • Toda e qualquer palavra OI. e.pressio em hngua ",ranllCill posII

e:m uso no temlono nacional ou ~ repanlçio brasileira no extenor a pamr da data da

pubhcação deSlI leI. r..salvados os C3S05 e.cepclonados n..ia le. c na SUl

regulamcnllÇio. le.. que ser stbslllulda por pala,,. ou cxpressio equivalente em IinpIA

portuguesa no prazo (Úl~ (no\ent3.1 dia a contar da dali. de reglstro da ocorrCncla.

h~flro únic~ ?:lfa ~!imo do que dispõe o capei deste aniSO. na

IneXI~t':ncla ~ pat:lU3 ou ~"pressAo coqulvalcme .:m IIng1l& ponuguesa. admltlroOse... o

aponu~ue:s:amenlo dil p31:lvra ilU e:'l:pressão e:m hngua C:Slrnngeml ou o neolog1smo propno

que \ l:nha a St:I' cn3GO.

.\no 6°. () ili:scumpnmento de' quaique:r disposição desta lei SUjCIU o

:nir:ltor 3 sançào admmlstr3t1\3. na forma da regUlamentação. sem preiulzo das sanções de

n:J.tureza 1:1\11. pc:n:alc: das de:tinui3s ~m normas ~spc:cltic:lS. com multa no \:1Ior de:

I - 1:00 (mli c: trezentas I a 01 000 Iquatro mil I L'FIRs. 5": pessoa lisica~

i t - ~ lJOO (quatro mil I a I: 000 I(trell: mUI t.:FIRs. ::iC pessoa lundlca,

Paragr3to unn:o l) \:J.lor d3 multa oobrar.l :1 C3da r~lnclaéncI3.

,\n. ':'''. .; n:gulamenuçâo dc:sta IC:I tr:ltara~ sançÕt:S premlall a serem

Jphcadas aqUi:le. ~ssoo 11SIca ou luruiIC". pubhc3. ou pn\'ad::a. \lue :ie dispuser.

~~. a alterar fI uso 13 1:stabelecuio Je: palavra ou t:'l:pres. em língua

o!5tran!!elr3 por paia\'r.t ou li:l'C.pre:ssào eqUIValente .:m hn!ua ponugUl:S3..

\n. 10. \ -\l.::uXmtl Braslielfa de: L~tras. com .. coiaboraç:lo dos Poderes

. ~~Isiau\·o. Ex~cuu\O ~ Judlclano, Je: orgios q~ cumorem (unções essenclills a JustiÇA c

Je: 1nStllUlçôes de c:nSlftO. pc:squlsa 1: ~"'lensão Unl\ ersltana. mcum~ reahur c:StuOos que

\ Iscm a suDSldW' a rc::'Uwncn~ dCStllC:l.

,'n. 'P. () Poder E'l:l:culIVO regulamentara e:St3 le:I f!.D prazo ma.'"<lmo de: 1

.\n. lO. Est3 h:1 contra I:m \ l1;or na aata 1Je: sua pubhc3Ç;io'

A Histona nos e:nsma que uma das lonnas de dominação de um povo sobre

0UlI0 se da pela ImposIção da hngua. Por que'? Porque e o modo mlls e1iclente. apesar de

ls'CTIlmemc lento. para Impor toda uma cul~ - :;eU$ valores. lradlções. coswmes.

InclUSive o modelo SOCIOl:COnÔmlco c: o regIme político,

Foi mim no antigo onente. no mundo greco-romano e na epoca dos grandes

Jacobrimcntos. E ho.lc. com a marcha acclcrnda da globahzação. tJ ttllÓmeno parece se

repct1t. claro que de modo nào VIOlemo: ao contrano. oo-se de maneuu msmuantc. mas que

nio deixa de ser Impenmentc e mSldíosa. o que o toma preocupante. sobretudo quando se

mannest& de tonna abuslV3. multas veles enganosa. e: ale mesmo leSiva a língua como

pammónlo cultur:lI.

De f3to. e:stamos 3 asSiStir a uma \'erdadClta descaractenzação da língua

ponugucsa. tal a anvasio mdlscnmmada e desnecessana de estrangemsmos - como

"holdíng·'. "recaU". "rt:lnchl~". "cotTee-bre3k". "sclt"'sen;lcc" ~ c: de aponuguesamentos

Je !::'OS10 dUVidoso. c:m gemi desproposnados - t.:omo ·\'1anar'. "pnntar"'. "bldar". H:nachar".

·'J:1tabase' E isso \e:m dcorrendo com \oracaí:lde t: rapidez tào espantosas Que nào I::

tx:lICfO supor que e:suunos na Imrnencta de: comprometer. quem S3be ate: truncar_ a

..:omunlCaçào orai e: eSCOla com o nosso homem Simples do campo. não arelto as palavras e

c:xpressõe5 Imponadas. ~m ger::ll do lngi~s nonc-amencano. tlue dommam o nosso

":olldiano. sobretudo a prOduçào. o consumo e a publiCidade de bens. produtos e serviços.

para nâo falar das pala"ras e o.pressões o"rangelras que nos chegam pela mtormatica.

pelos mel05 de comwucação de massa o pelos modismos om ge..1.

Ora. um dos e:lementos mais marcantes da nossa Identidade naCional reside

Juswncntc no' tato d~ :ennos um Imenso lemtOtlO com uma so hngua. ~5ta plenamente

t.:ommc:=nslvci cor tooos \l'i nr35lielro~de QU31QUer rmc:io. moeoenaentemente do mvel de

m$ltuÇõlO ~ üas ~cullafJua\l~:; r~glonílls \l~ :a13 ~ l.:~aIt3 L~::'l.: . um ilUl~nuco milagre

ht351ltmo • e:st3 hOle: "en3mente ilml:::lç::ldo

Que uongaçào tem um CidadãO brnsliclro de entenàer. por exemplo. que

wna merc3dona -on sule:" ~i1gnl1ic3 que t:stcJa em liqUidação ~ nu que "50°'0 oíf' quer dizer

5Ot:·. a menos no preço.l Isso não e 3penas 3buSI\'O: tende a ser enganoso. E a medida que

taiS praticas ~ avolumam 13tuatmemc de uso corrente no comercIO das grandes CidadeS I.

tomam·se IIllIbem danosas ao pammónao cultural representado pelalingua.

o absurdo da tendênCia que est3 sendo exemphficada pennc13 ate mesmo a

comunicaçio oral e ~cnta oJiclal. E raro o documento que sal Impresso. por vIa eletrômca.

com todos os SinaiS =rraticos da nossa hngua~ ate mesmo numa cedula de Identidade ou

num tltlio de cheques estamos nos habituando com um ·'Jose·· - sem acentuação l E o que

ralar do se:n'lço de ·\:::hppmg' Ja Secretana de ComUnicação SOCial da Càmara. dos

Deputados. ou dOI "nC\\"slener' d3 Secretana de Eslado do DescO\;oh'lmemo L'rbano

Ja Preslli~nclada R~pubhca.ou. 3lnda. das m1ihares d~ maquinas de "pc:rsonai b::mJung" do

Sanco do Brasil - 8..co DO 8R\SIL • <spalhadas pOr todo t' PaiS'

t) m:us ='fa\~ .: Jue ~nntam(lS ..:om :'Jla\fas .: .:\ores~õ~s na Imgua

P:O"ugue:sa pc:rt~lIamente utlhza\=:ls no lugar oaqut:ias lna ~ua U1m$~ totalidade I que nos

.:hegum Impon:so:ss. ~ :o:ào mcorporaoas a hngua talada t:' t:~crnJ. ~~m n~nhum cnteno

im!~IStlco. ou. Pt=lo menos. .!le:m n menor espulto de:: cntlca ~ de: \alor eSletlCO.

t) nOS50 Idioma OIi~1311 ('onstltulçào Fede:ral. an I:, capul I passa. ponanlo.

por uma trilD5tormação ~~m precedentes hlstoncos. poiS t.!ue ~sta não se ajUSta aos

proc~s universalmente o.ct:nos. t: ate d~sejavels. de:: evoluçào das hnguas. d~ que e,bom

':'l:cmolo um ttrmo Que: acabo de usar· c:aput. dt:: nn!]cm l:mna, t:on~a~rado ceio uso desde

l,) Direito Romano

Como t:'\phcar csst: Icnome:no tndcse.la\e:1. arne:acaUor de: um dos clementos

mais VitaiS do nosso patnmónlo cultural· ;j Imgua materna· \.jue \em ocorrendo com

Inlensldade cresceme ao longo dos ultlmos lU a ':0 anos! Como t:xpllca-Io senão pela

ll:rnorãncI3. ~iõl falta l.1t: s~nso cnuca t: t:~lctlco. e: ate: mesmo pt:la talta àl: 3ut~suma!



52062 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

?íln::c~-mc I..\UC: ;:: ..:nc:gado li momento de hJmper I.:om tilItlanha

~('molacencl:1 ..:ultur:1I . .: J"-:.lm ..:un~CI~nt1zar íl nacão <.lt: !.lut: c r-rC:CISD agir em prol da

lmgua pama. mas "em \;t:notoblsmo ou JnlOleràncla Ut: nt:nnuma t:S~CIt: E precIso agir

.:om esptrlto dI.: abenura c criam Idade. para enfrentar - ...:om conhecimento. ::;~nslbllidadec

alu\'ez - d lnt:\lta\el. :: dare Que deSelíl\d. Interpenetraçâo l:ultural iolut: marca o nosso

tempo globallzantt:. Esse: t: n umco modo dt: pamctp:u de \alores culturais globais sem

comprometer os lOCaiS

~entlao. t:lmDem ~ l.ugno OI! nota uue os manuaIS d~ redação. e da redacão. dos pnnclp&IS

11malS JO P:lIS 'ie :Ul.:~L1am em JOume.r~5 t:alc~t:s. JO lado d~ grande \anedade de In·Tos

..obre l\ assumo. panlculanneme a rt:soeno':dt:.' como e\ nar erros e. dUVIdas no ponugues

~ontemDOr:ineo

Em. le.rcelro lugar. cabe lembrar que atualmente o Jovem oraslielfo esta mais

.meressaào em <;e t:"Xpressar ~orretaml!nte ~m portUguês. tanto ~scrna como ora.lmente.

.:omo br.:m cie.monstT:l J. matena ar.: capa - ~ ddnclu LI!! I!w.n:wr f'lfm • ua revIsta EPOC'A

; .~ .

:v1ovlào por esse espmto. peço toda a atenção dos meus nobres colegas de

parlamento no sentido de apoIar a raptda traml'taçào ~ aprovação do proJeto de lei que

t~nho a honra de submeter a aprecmçào desta Casa legIslativa.

Por tim. mas nào porque menos Impon:mte. as comemorações dos 500 anos

do Descoonrnemo do BraSil ~e Merecem como oponumáade Impar para que discutamos

nào apenas o penodo colonial.':a ·formaçào da naclOna.hdade. o pammõmo hIstóriCO.

amstlco t: cultural da sociedade b'raslic:';ra. mas tambem. e multo espeCIalmente. a Uogua

ponuguesa como fator de Integração nacIOnal. como truta - tal qual a falamos - da nossa

diverSIdade emlca t: do noss~. plurah~rno raCiaL como fone expressão da mteligência

cnatlva e da fecundIdade tntelectual do nosso povo

Posto ISSO. posso atirinar que o PL ora 5uomeudo a Câmara dos Depul&dos

pretende. com os seus oPJeuvos. tio-somente conSClentlZar il socledadr= brasllelra sobre

um dos \alores mais altos da nossa cultura - J hngua ponulJuesa. Atinai. .,;omo tio bem

oxpnmlu um dos nossos. maJores JmgUlStas. >iAPDLEÃO :-'1ENDES DE ALMEIDA. no

PrefaCIO de sua (iramiitlcu ,\!J:itidlLU <Id UnllllU P(Jrlllí!W!,\tl 128" ed. Sào Paulo. Ediçlo

SaraIva. 1(79). '\:onhtcer a Imgua porlugu~sa não ~ pnvlleglo c.i~ =Tf3rnaucos. senio dever

Jo braslklro qu~ preza $ua nilclOnaitdad~ .\ Imgua e- a malS \I\a expressão da

naclonahdade. Como havemos d~ querer que respeltem;l nossa naCionalidade se somos os

pnrnelros a deSCUIdar daqUilo que ;I expnme e representa. o Idioma patno ,..

A proposno. :V1ACHADO DE ASSIS. nosso c:scrttor maior. delxou~ nOS.Jíl

em IST.:.:l seguinte lleào ''\ào ha dUVida que as Imguas ':lt: aumentam t: alteram com

Il tempo e :.lS n~cessldadt:s Jos usos e t:ostumes l,luerer uue a nossa Dare no seculo de

~Iulnhemos, t: um l:rro 19U:l1 30 a~ arinnar qut! a sua transpíantação para ól .-\menca não lhe

merlu riQuezas no\as ...; eSte rC'soeno a Intlu~ncla tio 00\·0 c deCISI\a Ha. penamo. cenas
modos dt! dizer locuçôes no\as. yue dt: torça entram no aOmIn10 JL\ estilo ~ ganham

Jlreuo de CIdade I~ CELSO CL-:\HA. J.;Il1IUU :'"rlll'!UI1_\U .: lÚ:Wli.J<JiJe Hra.\litllra. Rio

de JaneIro. Edlçõe" Tempo BraSIleIro Ltda. IQ81. r ':5· na onograria lJnglnal de 19681.

Os cammhos para a ação. desde que com t:qulhbno machadlano. são muitos.

t: estão abenos. como apontado por EDIRUALD DE \fELLO. no seu amgo () !,ortugués

lotado nu Bra.H;.' prnnlemu\~' :"l/uíWl.\ \oiUç'tÍl!.\. publicado em C..;DERNOS ASLEGIS,

n' ~. 1qq&

I) Pro,eto de L~I que ora ~uOmeto a aoreclação dos meus nobres colegas na

Câmara dos Deoutado'] repreSentil um desses cammhos

Trata-St: de proposição com carater geral. a ser regulamentada no ponnenor

que \ler a ser conSIderado como necessano. ObJel1\a promo\-er. proteger e defender a

hngua ponugucsa. bem como detimr () seu uso em cenas dommlos socloculturalS. a

t:xemplo do que tão bem fez a França com a Lt:1 n- 75~134q. de 147:-. 5ubstltulda pela Lei

n~ 94-665. de 19Q4. apnrnoraaa I: maIS abrangente

I)uer-mt: parecer qUI: o PL proposlo trata com generosllJad~ as exceções. t:

Jmda acre a re!;!ulam~ntiJc:io .1 f'OSSIOlildadt: th: nO\a" ':>lluaçÕ~':l C\.C:':PClonaIS, Por outro

lado. mtroduz .15 Importantes nDeões de prauca abUSI\3. pranca ~nganosa e pranca

Janosa. no tocante a Imgua. Llue poderão representar eliclentes Instrumemos na promoção.

na proteção e na dt:Jesa do Idioma patno.

Sala das Sessões1emDde CC(
I

Deputaoo ALDO REBELO

LEGISLACÃO CITADA A~EXAD:\ PELA
COORDE'\ ~c.\o DE ESTrDOS LEGISL.""TIVOS - C...DI

de 1999

A proposta em aoreça tem clausula de sanção admlnlstrauva. em caso de

descumpnmento de tlualQut:r uma d~ suas provIsões. sem pre.lulzo de outras penahdades

~ablvels. ~ amda ore\é il aaocão de sanç&s premlals. ~omo mcenmo il reversão

!spont:inea para o Donu!Jues de oalana!i e e,oressões estrangelT:ls corremem~nte em uso

\;05 tcnTIOS do prolt:lo J~ lei ora :J.oresentado, ..I Acaaemla Braslletra de

Letras contmuara caoenOo ü -;.eu tradiCIonal C'apel dt: c:~ntro maIor de: cuitlvo da Imgua

~rtu!4uesa do BraSil

() momento mstonCQ do P~l.IS oarece-me muno t)portuno para a anvldade

leglslauva por mim encetadil. ~ que agora passa a d~pender da recepçào compreensr\·a'~· do

apoio deCISIVO da pane dos m~us l1ustres pares nesta Casa

-\ atinnação que acabo de t':uer de\~ ser lustlficada. Pnmelrameme. cumpre

Jestacar que a SOCiedade rorasllelra .IJ Ja smalS claros Je descontentamento com a

Jescaractenzação J yue t:'ita s~náo "ubmellda a Imgua ponuguesa freme il Invasão

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA fEDERATIVA DO BRASIL
1988

., , .
TITULO 11

Dos Direnos e Garantias Fundamentais

CAPITCLO III
Da Nacionalidade

.\lt. 13" \ lingua portuguesa e o tdioma olicial da Republica Federativa
do BrasIl.

§ 1° 'ião stmbolos da República Federativa do Brasil a bandeira. o hino.
as annas e O selo naclOnms.

*2° Os Estados. o Distrito' Federal e os Mumcipios poderão ter símbolos
propnos.

pronunciamentos dt: IIngulstas. c:"scntores. JOrnalistas e pohUC05. c que loram captados com

humor na matena fJIlL'm tl l1imÍltl úngulJ (/~, \'lIitU . de :J.utOna do jorna.hsta e poeta JOSE

i.:XRIOL'E R\RREIRll pu"lleaaa ha Doueo I<mpo no JORNAL DO BRASIL

Em segundo lugar. -ha llue ser lembrJda a reaçào poslUva-dos melaS de

t:omurucação de massa diante' da sltuaçào que aQUI esta·se~do discutida:· De 'tato. nunca se

\ lU lantas colunas e Jmgos em lom::us e reVistas. como lamberá progrn:fuas de radio e

lele\'lsão. sobre a hngua oonuguesa. c:specl:llmeme sobre o seu uso no padrão culto: nesse

~lienclOsa JOS .:strangelTl::;mo~ ..:\C~S:'>I\OS ":esnecessano:it. ,-umo Ilustram
TITLLO VIll

Da Ordem Social

CAPITLLO 111
Da Educação. da Cultura e do Desporto

Seçio li
DaCultuMI
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, ,..... respeito e de solidariedade que. temos ceneza. mi contar com o apoio dos nobres
membros desta Casa.

,\n. : I () \.' lInSllluem palrlmómo cullural brasileiro OS bens de nal\ll'Cza
material e .materlal. tomados mdivldualmente ou em COnlUnlo. ponadores dc
referência a Identidade. u uçào. a memorla dos diferentes grupos lormadores da
"oclcdade hrasllclfa. nos qUais se Incluem'

I . as thrmas de expressão:

11 • os modos de criar. fazer e'viver:

III • as cnações clenlíficas. anisticas e tecnológicas:

IV • as obras. objetos. documentos. edificações e demaiS espllÇos
destinados ás manifeslaÇôes anistico-eulrurais:

V - os conjUntos urbanos e sirios de valor bistórico. paisagistico. anistH:o.
arqueológico. paleontológico. ecológico e cientifico,

§ 1° O Poder Pliblico. com a colaboração da comunidade. promoverá e
protcgerâ o patrimÔllio cultural brasileiro. por meio de invenlàrios. regi5ll'OS,
vigilância. tombamento e desapropriação. e de outras formas de acautelamento e
pIeservaçilo.

§ 2° Cabem â administrllÇão pliblica. na tOrma da lei. a gesllo da
documentaçilo govemamental e as providências para franquear sua consuha a
quantos dela necessitem.

§ 3° A lei estabelecerâ incentivos para a produção e o conhecimento de
bens e valores culturais.

§ 4° Os danos e ameaças ao parrimônio cultural serào punidos. na forma
da lei.

§ SO Ficam tombados todos os documentos e os sitios detentores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos.

PROJETO DE LEI
N! 1.694, DE 1999
(Da Sra. Lulza Erulldlna)

DispOe lObnt a cbI'Igatoriedade de cardápio em M6talIO lkaille nos r • '*" •
~o~. .

(ÀS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Mt:1O AMBIENTE E tMNORWl; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMiUA: E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO(ART.54) • ART. 24.11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam os reslallralltes, bares e IlIlChollClCS obrigados a tClClll
pelo menos OI (um) exemplar de cardápio em Método Braille:

Art. 2° O nIo cumprimento do disposto no anigo anurior iraplic:ará
emmullade IOO{ccm)UFIR's.

Parágrafo Iinico. Em cuo de reincidência será duplic:ado o valor da
multa aplicada antcnonnellle.

Art. 3° Esta lei entrará em vilOl' no prazo de 110 (cento e oilClllll) cIias
a contar da data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

A COnslituiçio Federal ao determinar, em seu ano S", inciso XIV que "i:
auegurado a todos o aceuo ;\ infonnaçio e rcspardado O liplo da fOlllC,~
necessário ao exercicio profis5ional" e em seu a1t. 24", ineilo XIV q.. compile a
Uniio estabelecer normas gCIaÍS sobre a proteçio das pessoal portadanI de
deficiência deixa claro a oponunidadc da inicialiva queora~.

Reconhecer o direito a plena cidadania dos ponadores de deficiência visual i:
um dever que nos obriga a legislar sobre qUCSIõcs que se aparcnlcmcnte simples sio,
na verdade. fundamentais no cotidiano da vida desses brasileiros.

Assim, obrigannos que reslaurantes, bares e lanchooetcs ofacçam aos
portadores de deficiência visual condições igualít:il'ias de atendimento i: um ato de

Sala das Sessões. em/I: f!t fi'i

.•' . t

DeputaaãLuiza Enlodina
o Lidcr do PSB

LEGISLAl:ÁO ('IT,\DA ASEXADA P.:l.A
COOROENAC;'O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· "'DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
. 1988

Ti11JLO 11
Dos Direitos e Garantias FundamentaiS

CAPÍ11JLOI
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

,\n. 5° Todos silo iguais perante a lei. sem distinção de qualquer
1IBlUfeza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros reSidentes no Pais a
onvlolabilidade do direito ;i vida. li liberdade. a igualdade. ;i segurança e ;i
propnedade. nos termos seguintes:

XIV • ~ assegurado a todos o acesso ;i intormação e resguardado o sigilo
da fonte. quando nccessârio ao exercicio profissional: -

TÍ11JLO 111
Da Organização do Estado

CAPi11JLO 11
Da União

Art. 24. Compelc â União. aos Estados e ao Distrito Federal legislar
conc:orrentemente sobre:

XIV • proteção e integração social das pessoas ponadorns de deficiência:

PROJETO DE LEI
N~ 1.696, DE 1999

(Do Sr. José Dirceu)

Acntacenla dlsPOSitiVOS;\ Lei n" 9.504. de 3D de setembro de 1997. a fim de criar Com.!SI\O
da Acompar1llalnemO do SislImII EIeIrOnico de VoIação.

(A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24. 11 )

O Congresso Nacional decreIa:

Mo 1" A Lei n" 9.504. de 30 de setembrO da 1997. paua a
vigOrar acIiIada dos NgUintes artigoS 6O-Á, após o an. 60 e 86-A li 66-8. após

oartll8:

'Mo llO-A Cabani ao Tribunal Superior EIeiIoraI zelar pelO
1iglIo. aagurIllÇll dos programas • docUmantos relerenl8S ;\ uma eletr6nlca li

_ dilposilivoa, ;\ sua fabricaçio, armazenamento li insIalação nos locais

cIlVotaçio.'
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.Ar\. ll6-A Sem pl'lljUim do díIIX*O no .nigO - ...
CIlIdIl uma Cormuio de~ cio __ etelrtlnicO de VOIIIÇIo.

a ser constJlllida por um representanle de cada pan,do poIitico com
replBSefIl8çio no Congresso NaclOllIIl. dois me_ da FedenIÇIo Nac:illMl

dos Empregados de Empresas de procesaamento de DacIolI. SllNiCjOa de

Infonnã1Ica e Similares (FENAOADOS) e dois da lISIOCiaÇio dos lIldofes
!eclIfais de controle externo do Tribunal de Contas da Uniio.

S 1" CaIleni à ComiMio fiscalizar e~ lOdM as

'- de prepwaçio de diIpoIiIIvoa eleU6nicoI digilais e OI rwpeclMls
programas de compullldor. embarcados ou instalados na uma eletr6nIca. bem

como do procesaamenlO eIetRlnico da lollIlizlIçio.

§ 2' A Comiss60. acompanhada de Itcnicos do Tribunal

Superior Eleitoral. poderá realizar qualquer tipo de auditoria. ineIuIiYe junto

_ fabricantes da uma elelrOnica. sendo-Ihe facultado. respeitado o sigilo de

que lrata o anigo SM:

I - realizar verificações em dispos~ivos da uma elelrOnica.

bem como nos registros das modificaçOes realizada•. ou nos programas de

computador uIllizados. em seus arquivos e bancos de dados:

11 - proceder a audllOria das condiç6es de segurança

relativa. aos processos de concepçio. preparaçilo. fabricaçio.

armazenamento e disltibuiçio das urnas elelrànicas):

111 - avaliar a invulnerabilidade da transmiss60 dos

que um programa paralelo nilo s"la implantado com finalidade de aduRerar a

vaàlÇiIo.

NIo h* qualquer prova malerial do voto do eleitor, o que

acarreta uma compreensivel insegurança e rejeiçlo ao sislema elelrOnico de
Y01lIÇiIo. alo!m de imposSIbilitar aos partidos e candidatos uma fiscalizaçio efetiva

da votaçao e apuraçilo doa resultados.

O sistema elelrOnico de votac;ilo, tal qual hoje é previsto. é

passival de falhas e de fraudes, eXigindo-se dos ele~res e panidos um nivel da

confiabilidade exclusivamente subjetiva.

E, exatamaffle· rio sentido de aprimorar os meios de

fIIc:IlIizaçiIo e acompanhamento' do sistema de votaçIo elelr6nica, ellamos

propondo a criaçiO de UITIII CominA0 de Acompanhamenlo do SlItema

EIelrOnico de VotaçiIo e Apuraçio, composta de represemanles da sóciedade

civil e dos panidos po/iIicOI. a fim de exercer um controle em todo o processo de

vaàlÇiIo elalr6nica, desde a fabricaçio dos equipamentos utilizados e dos

programas executados nesse processo de votaçio alé a toJalizaçio dos volos.

O estado democrático de direRo. estabelecido no Brasil

após anos de luta contra a ditadura. nAo poda ficar vulneravel justamente na

efaiçIo dos representantes pelo avanço lecnológico dos procedimentos de

votaçilo. E preciso - dire~o dos eieilores e dos panidos políticos - que seja

garantida a absoluta lranspar!ncia do .lIIema eletrôniCO de votação.

aprimorando-se as falllas hoje exis1entes. a fim de garantir a prôpria democracia

representativa enue nós.

CÓDIGO ELEITORAL

LEGIS....CÃO CITADA ANtXAOA·PELA
COOIlDENACÃO DE ES1lIDOS LEGISLA'fIVOS - CeDI

PARTE QUARTA
Das Eleições

de 1999.de ()~

presente proJeto. Para lanto.Essa é a finalidade do

contamos com o apolo dos nobres pares.

Sala das Sessóes. em )(,

LEI N° 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965.

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL.

resultados:

IV - conferir programas. dados ou doc:un1enIIlÇ6e

referentes ao processo eletrónico de votaçIO e apuraçAo dos resulIados.

antes ou depois do processo de votaçIo.

§ 3" A Cornislilo serà consIitulda per.- o Tribunal

Superior Eleitoral 160 logo este inicie \l8bIIlhoI de desem/lllVimelI.
a1uaIlzaçiO ou aperflllçomllnlO do sistema eIIll6nico de VOIIIÇIo e -ouraçiIo.

e Ilri poderes para atuar dlrelamenle ou designando rep..-- pet1IllIe

qualquer Tribunal ou Zona EIeiIOraI do pais.

§ 4° Todas a. atividades da Corrnssão serão objeto de

relatório detalhado que será ancaminhado ao Tribunal Superior EIeilOraI.

§ 5" Finalizadas as verilicaç6el previstas neste altigo. será

laçrado perante a Cornisslo e guardado em segurança um exemplar dos

programas-fonte da uma eletr6nicll e do programa de tolaliDçAo dos

resullados e de sua documentaçio. cabendo ao Tribunal Superior EIeiloraI

zelIIr por seu aigllo.

S S" Os programas só poderão ser allenlllos no caso de
-.idade premente. devendo a ComiIIIo _ ~ na aberluta doa

Iacru. podando proceder ia dilig6nc:ias previ.- no § 2" dnee artigo.

M. ll6-B Qualquer inegulllridade, vicio ou defeiIo de
diapos~oou programa de uma elelrOnica que implique dnvio da _, nIo

sanado peJa JUIIiça Eleitoral antes do p1eilo, ou vefIIicado depois d_.
acarreta a anulaçlo da voIaçIo das Saç6es Eleilorail atingid...

Parilgrato único OCofrendo anulaçlo da volaÇAo, ...

aplicado o dispOIlO nos artigos 126, parágrafo único. ou 224 do Código

Eleitoral.

M. Esta lei tIll1ra em vigor na dala de sua pubIIcaçiIo.

JUSTIFICAÇÃO

TiTULO 11
Dos AIOS Prepafatórios da VOIação

CAPiTULOn
Das Mésas Receptoras

An. 126. Se 110 dia desigrnsdo para o pleito deixarem de se reunir todas as
mesas de wn mUlJicipio. o presidente do Tribunal Regional detenninaJá dia para se
realizar o II1C5IIIO. ÍJJ5Illurando-se inquérilo pora a apuração das causas da
írrel!lllaridade e puniçlo dos rcsponsàveis.

Parigrafo único. Essa eleição devera ser marcada dentro de 15 (quinzeI
dias. pelo menos. para se realizar no prazo má.ximo de 30 (trintal dias.

Na última campanha eleiloral, a maior queixa doa eteitoIts
aobre o proceuo de VOIIIÇIo por uma eIeII6nica traIaYa da ÍIIO tnInaparitoclll
do _ elW6nlco, eis que nIo exialIm garantiu plenn de que o 'tOlO diglIIldo

Pelo ftiIor retIImenIa é idInIIco 6quale toldudo ptlo siItemIi~ de
.apuraçio. Tampouco os pllftidos conseguem efetivar qualquer tipo de

ftscalizaçi) sobre a volaçilo elelrOnlca, lendo lmpoaivaI qu.lquer d1ecIgem
poaIeriordo sll_. Como afirmou o pnlprlo Tribunal Superior ElalloraI durante o
úIllmo pleito, nIo exisle sistama iHnlo de fdIu e nIo hà garanli.- efetivas de

TITULO V
Da Apwação

CAPiTULO VI
Das Nulidades da Vmação

An. 2~4. Se. nulidade atingir a mai~ de metade dos VOlOS do Pais nas
elciçaes presidenéiais.do ESlado nas eleições federais e estaduais ou do municipio
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nas eleições mWllcipalS. julgar-se-ão prejudicadas as demaIS votações e o Tribunal
marcara dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.

§ I· se o Tribunal Regional na 'área de sua competência. deixar de
cumprir o disposto neste anigo, .o Prclturador Regional levará o fato ao
conhecimento do Procurâdor Geral, que providenciara junto ao Tribunal Superior
para que seja marcada imediatamente nova eleição.

§ 2" ocorrendo qualquer dos casosprevislos neste capitulo. o Ministério
Público promovera. imedialamente. a puniçilodos culpados.

§ t"·A. Exclui-se da regulkmentação prevista no

capul deste anigo a carga horária de aulas relativas à prática

de direçio veicular, que deverá ser livremente estabelecida

mediante acordo entre o aprendiz e o instrutor." (NR)

An. ~n Esta lei entra em vigor sessenta dias apos a data de sua

publicação.

LEI N" 9.504, DE 30 DE SET[MBRO DE 1997.
:·1,;

ESTABELECE :-.10RMAS PARA AS
ELEIÇÕES."

Justificativa
O legislador federal delegou ao CONTRAN o estabelecimento

das normas relativas a aprendizagem para conduzir veiculo automotor. É o
que dispõe o ano 141 do Código de Trânsito Brasileiro.

Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos VOlOS

An. 60. ~o sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de
legenda quando o eleitor assinalar o número do panido no momento de votar para
determinado cargo e somente para este será computado.

An. 61. A uma eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o
sigilo e inviola;\lilidade. garantida aos partidos politicos. coligações e candidatos
lIIIIJIla fIScalização.

Em vinude dessa delegação o CONTRAN expediu a Resolução

n.o 50/98, que aborda detalbadarneme a maténa. fixando urna série de

requisitos a serem cwnpridos pelo candidato que pleiteia obter a Permissão
para Dirigir.

Entre eles, encontra-se a obsetvância de wna carga horária

minima de qumze horasiaula. relauva á prática de direção veicular.

Apesar de elogiável o rigor com que o Conselho procura tratar o

assunto - já que eslá em jogo a capacitação dos futuros condutores - parece

nos que a Resolução n° 50/98. nesse aspecto especifico. a defmição de carga

horária minima. mostra·se inconvenieme.

..........................................•...........................•............................................................

Da Fiscalização das Eleições

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

An. 66. Os panidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do
processo de VQtaÇiÓ e apuiação das eleições, inclusive o 'preencbimento dos
boletins de uma e o proces!lIttICUto eletrônico da totalização dos resullados, sendo
Ihcs ~tHlo o conhecimenlo antecipado dos programas de computador a serem
UAdos.

§ I" No prazo de cinco dias, a contar do conhecimento dos programas de
axnputador a que se refere este anigo, o panido ou coligação PDderá apresentar
~ IiJndamentada â Justiça Eleitoral.

§ 2° Os panidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio
de fIScalização. apuração e totalização dos resultados. contratando. inclusive.
empresas de audiloria de sistemas. que. credenciadas junto á Justiça Eleitoral.
receberão. prevlameme. os programas de computador e. simultaneamente. os
mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e tOlalização.

An. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados
sio obrigados a fornecer aos panidos ou coligações. no momemo da entrega ao
Juiz Encarregado. cópias dos dados do processamento parcial de cada dia. contidos
em meio magnêlico.

Com efeito. julgamos dificil para o legislador prever qual o

núinero minimo adequado de horas de aula que proporcionaria aos candidatos

boa condição de realizar um exame de direção veicular.

Há aqueles que parecem ter aptidão mata para a condução de

veiculos: não precisariam de quinze horas de aula para se submeterey:t ao

teste. Há também os que já possuem algwn adestramento prévio. o que acaba

tomando excessiva a carga horátia flxada pelo CONTRAN.

Não seria matS sensato deixar que aprendiz e 1USJUtor chegassem

a wn consenso quanto à carga horária necessária para proporcionar ao
ptimeiro a formação desejada?

Nosso projeto procura implementar essa prática mais liberal que

leva em consideração as panicuiaridades de cada caso.

Não será trabalhosa sua adoção, jà que as aulas de direção

veicular podem ser consideradas aulas paniculares. diferentemente das aulas

teóricas. ministradas a grupos e. p'or ISSO mesmo. sujeitas a uma carga horária

previamente defmida (como saber quando cada membro da turma estaria apto

a realizar o exame teórico'?).

PROJETO DE LEI.
N2 1.708, DE 1999
(Do Sr. Eujácio Simões)

Acrftcenla dílIpOSitiVo ao art. 141 da Lei nO 9.503. de 1997 • Côdl!Jo de irllnMo BraSileiro.

(As COM!SSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES: E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO (ART. 54); • ART. 24. 11).

o Congresso Nacional decreta;

Não será sua adoção. ainda. tememna,. posto que o exame

realizado pelo órgão executivo de trânsito perntanece inalterado COlllO

~!ância de avaliação do aandidato. Se o aprendiz resolver precipitar a

realização do teste. não estando seguro á direção. cenamente será reprovado.

Por fun, o modelo que propomos evitará que candidatos

dispendarn recursos desnecessariamente e que centros de formação de

condutores auftram renda de maneira infundada. injusta.

irata-se. em swna. de trocar uma quantidade discricionária por

uma quantidade realista Ia carga horária predefmida por wna carga horária

acordada).

É o que submetemos áavaliação da Casa.

dê setembro de 1999.Salà das Sessões. em

~'~ l
Deputa~:jácio Simões

-crpfBAI

An. I· O ano 141 da Lei n° 9.503, de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte dispositivo:
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. "LlGISLACÃO CITADA A!'I1:XADA 'ELA
COORDENACÃO DE E511lIlOS LEGISLAnvos- C.DI"

.LEI N" 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

INSTmJI o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEm.O.

..........................................................................................: : .

CAPiTULO XIV
Da Habilitação

An. 141. O processo de habilitação. as nonnas relativas à aprendizagem para
conduzir veiculos automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores
serão regulamentados pelo CONTRAN.

§ 1° A autorização para conduzir veiculos de propulsão humana e de traÇão
animal ficará a cargo dos Municipios.

§2°(VETADO)

RESOLUÇÃO CONTRAN N° 50, DE 21 DE MAIO DE 1998.

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE
HABILITAÇÃO. NORMAS RELATIVAS Á
APRENDIZAGEM, AUTORIZAÇÃO PARA
CONDUZIR CICLOMOTORES E OS
EXAMES DE HABILITAÇÃO, CONFORME
DlSPOE OS ARTS. 141. 142, 143, 148. ISO,
158. 263 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

ArL 1° Aprovar os procedimentos necessários à obtenção da Pennissão para
Dirigir e da Caneira Nacional de Habilitação. bem como outros procedimentos
relacionados à especialização de condutores e sua reciclagem.

ArL 2° A aprendizagem de direção veicular para obtenção da Pennissão para
Diril!ir compreende as fases de formação teórico-técnica, e prâtica de direção veicular.

An. 3D Na formação teórico-técnica deverão ser desenvolvidos os conteúdos
citados nos itens enumerados de I a V, com suas respectivas cargas horárias:

I - direção defensiva: carga honiria minima de 8 horas aula:
\I. noções de primeiros socorros: carl!8 horária minima de 6 horas aula:
'" • proteção ao melO ambIente e cidadania: carl!8 horaria minima de 4 horas

aula:

IV • leeislacão de trânsito: carea horária mlmma de 10 horas aula:
V • ooçôes' sobre mecânica baslca do veIculo: carga horaria mmima de 2

horas aula.
Parágralo unico. O candidato a Permissão para Dirigir. somenle poderá

prestar exame teórico após concluidas as 30 (trintal horas aula do curso de formação
teórico-técnico, nos Centros de Fonnação de Condutores registradas no órl!ào
executivo de trânsito,

PROJETO DE LEI
N~ 1.712, DE 1999
(Do Sr. Vivaldo Barbosa)

DiIjlOe SObre a UlillzaçAo das faixas de terras agricultáveis que margeiam as rodoVias
r.derais panl pIIIntio de CUltUraS de sUbslStêncla·e de aproveitamento agroindustrial.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E POLiTlCA RURAL; DE TRABALHO. DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO: E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDllÇÃO (ART. 54); - ART. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' . O poder Pílblico. através do Depanamento Nacionsl de Estradas e
Rodqens - DNER. orpnismo vinculado ao Ministério dos rranspones. concederi

. pam.... tiTulo provítóriO! para utilizaçio 'das faixu de tena que lIlSII!"Ílmuf
rodoVias federais. com viSla ao pWnio. de'~ullU_"anuai$ 'dcq\lbli~~,tI"de,
aproveitamento swo-industrisl. ' . , ."

Ar!. 2° - A presente pennissAo se fará apenas às famílias ( marido e mulher)
que reconhecidamente se dediquem as atIvidades agrícolas. não sejam proprietárias
de lotes rurais e estejam cadastradas nas delel!8Cias regionais e post~s do DNER.

An. 3° - As faixas de terras a que se refere o presente DecretQ.. terão suas
árcIs fixadas para efeito de plantios, com base em módulos para sUStentação familiar
e que tenham levado; em consideração as panicularidades edafoclimàticas e de
mercado locais.

Art. 4° - A assistência técnica e a extensão rural exigíveis ao conjunto destes
produtores, se dará através de convenios a serem estabelecidos entre Cooperativas. a
serem formadas pelos próprios produtores. e or~ismos de ação especifica. atuantes
no âmbito municipal. estadual ou federal.

An. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAmA

A utilização das faixas de terras agricultáveis que margeiam as
rodovias federais. em bases acima referenciadas. certamente vira a constituir-se em
medida de ampla relevância para a sócio-econo~ia rural brasileIra, face ao conjunto
de suas possiveis e benéficas repercussões,

Inicialmente, há que se referenciar que esta proposição já vem sendo
materializada em vários trechos de estradas e rodovias do nosso pais, tanto em
relaçio ao âmbito municipal, quanto estadual e federal, resultando em beneficios de
ll1cance os mais variáveis, mas basicamente garantindo suslentaçào familiar de
baixa-renda. Importante destacar, no entanto, que não são raras as ocupações por
lt1IbaIhadotes rurais isolados ou em grupos e mesmo por proprietários de glebas
anexas a essas faixas, em s"perficies até bastantes extensas. neste ultimo caso,

Vale o registro. de que até bem pouco tempo, praticamente a totalidade
desses cultivos marginais vinha dizendo respeito apeaas as chamadas culturas de
subsist!ncia, do tipo arroz, feijlo, milho e mesmo mandioca. Em função das
demandas de mercado, tendo como pontos de apoios as facilidades dos transportes
de cargas rodoviárias de retorno. esses cultivos também se diversificaram e
pISSlII'B1ll a atender encomendas para a agroindustrill1ização. do tipo soja, amendoim,
algodão, girassol, miU1Cto e sorgo, como vem ocorrendo. maís recentemente, em
diversas faixas marginais das rodovias do sudoeste gOIano. mato-grosso do sul.
triângulo mineiro, nordeste do Paraná e em vários trechos da BR-364, que cona
longirodinaltnemc o estado de Rondônia.

Fácil verifi~ que as maIOres concentrações de aproveitamento dessas
faixas de terras se encontram em meto às áreas onde o processo de desenvolvimento
agrícola vem se intensIficando, com base em ~hos prov.mentes das inversões
tecnológicas. com enfase às mecanizações para o preparo da tertll, plantios. custeios.
colheitas e pré-beneficiamentos. Por isso mesmo. incapazes de assimilar e integrar a
esses processos produtIVOS razoáveis contingentes de rnlo-de-obra braçal. que não
tendo outras opções se vêm, muitas vezes. obril!8dos a ocupar as faixas de terras em
questão.

Evídentemente. que este tipo de ocupação e aproveItamento de terras
marginais ás rodovias deve aumentar consideravelmente. na medida em que
escasseiam as glebas para feitura de plantios de subsistênCIa. próxImas a centros .
populacionais dotados de maior mfra~trutura, e aumentem os conungent.. de
trabalhadores rurais sem perspectivas ocupecionals remuneradas.

Verdadeiramente esta é uma outra problemátIca que vem deSàfiando
muitas das admimmaçóes municlpals e envolvendo or~lsmos e autoridades nos
niveis municipal, estadual e federal, sem que se vislumbre soluções nõ cuno prazo.

Em alguns casos, até gerando situações conflituosas próximo a grandes cidades e até
capitais, como já ocorrente na periferia da Grande São Paulo, que já apresenta
acamparoentos constituídos por familias de "sem terra". que não sabem tàzer outra
coisa a nlo ser plantar. E por isso plantam aonde encontram espaço para tal. mesmo
que seja na pena de entrada das grandes cidades.

Do exposto, pretende o presente Projeto de Lei, em um primerro
momento. trazer o problema ao âmbito do Congresso Nacional. ampliando, dessa
forma, sua discussão para o nivel nacioual e ensejando possiveis caminhos
referenciais para seu ordenamento e solução. PerspectIVas. essa. que. dificilmente. se
afastará do caminho que conduz a implantação de um efetivo e Justo processo de
Refonna Agrária.

E é justamente abjetivando essa perspectiva que optamos pela
viabilidade de fornecimento pelo Poder Público. através do DNER. de penn.ssiles
para uliliDçlo provisória das faixas de terras lI1lIT!!inais às rodovias federais,
acompanhadas de um minimo de supone infra-estrutural, como relatado. a panir da
assistência técnica e da extensão rural publicas.

Sala das Sessões em. :Q' IcCj AC)
:'. 'v.id)f!«,~.i
Deputado ~'IVAwõ"BAIl.IIÓSÀ
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PROJETO DE LEI
N2 1.713, DE 1999

(Do Sr. Wilson Santos)

cmco por cento dos que litigiam em JUizo, em ações de mvesugações de

paternidade/maternidade. têm condições de arcar com o valor do exame.

* Artigo c:om n.:ciw,:ã(I &'wrmmuJu pc:lu 1,1." n -.~/(J. &' -I til! JUIiICI de I~~tí.

LEI N° 1.060. DE OS DE FEVEREIRO DE 1950.

-LEGISLAÇÃO errADA ASEXADA PF.LA
COORDE' <C'O DE ESTI'DOS LEGISLATI\'nS - ( .01"

de _Sala das Sessões. em

ESTABELECE NORMAS PARA A CONCESSÃO DA
,\SSISTÊ>;CL\ Jl'D1ClARIA ..\I)S '\l'CESSITADOS.

Art. 1° Os poderes públicos federal e estadual. mdependentemente da
colaboração que possam receber dos rnuniclpios e da Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB. concederão asSIstênCia Judiciàna aos necessitados. nos termos deSla Lei
IVetado I.

Art. 1° - Para efeito de ação Judicial de Invesugação de paternidade

sera obrigatória a reahzação do Exame de Pareamento Cromossômlco-DNA na rede

hospitalar vinculada ao Sistema Único de Saúde.

§ l- - O exam~ descrito no capUI deste artigo sem realizado medíante

solicnação do Mmlsteno Público. do Juiz. da mãe. do pai. do filho e demaiS panes

legittrnas ou Interessadas diretas. representadas em Juízo~

§ 2" - O Exame de Pareamento Cromossômlco-DNA deve ser

determmado por Juiz de Direito atuante na ação de Invesugação de paternidade oU

maternidade. cabendo ao Interessado comprovar que não esta em condições de pagar

as despesas relativas ao exame. por ser Jundlcamenre pobre;

§ 3" - Ressalvado o disposto na Lei I 060. de 05 de ieverelro de 1950.

a gratuidade se estende aquelas pessoas que provem em ,IUIZO a Impossibilidade de

reahzação deste exame em laboratonos pamcularcs.

oCongresso Nac10nal decreta:

(ÃS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO(ART. 54) - ART 24. 11).

DIspõe sobre a realização do Exame de Pareamento Cromossômico - DNA. na rede
hospitalar vinculada ao SUS.

§ 4" - A impugnação do direito à gratuidade do exame não suspende o

curso de processo e sem feita em autos apartados:

ArL 2" - Nos casos de Impossibilidade de reahzação do exame por

parte de umdade hospitalar pública. esta providenCiará.. atraves do sIstema Único de

Saúde. a realização do exame em laboratórios credenciados.

ArL 3' - Tera pnondade do Exame de Pareamento Cromossômlco

DNA a pessoa que houver obtido autonzação judicial até a data da publicação desta

Lei. observada a ordem de precedência.

§ Único: É facultado às defensonas públicas e. onde não eXIStir. aos

órgãos de ASSIstência Judlcíária.. organizar~ nos tennos do capul deste artigO, os

processos sob sua responsabilidade. encarninhando-o dire13mente aos Hospitais da

Rede Pubhca.

Art. 4°· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 50 - Revogam-se as dIspoSIções em conrrano

-\n ~ .... r'OI.3r;j{l do" h~nefjclOs desta I.el (lI, nOClnnOIS (lU c!;trane.Clro5

reSIdentes no P31S. que necessitarem recorrer a .Iusuça penal. CI\"II. militar I;U do
trabalho.

Paragrato único. ConSidera-se necessitado. para os lins legaiS. todo aquele
cuja silllação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorarios
de advogado. sem prejuizo do sustento propno ou da familia.

An. 3° A assistência judiciarla compreende as seguintes Isenções:
I - das taxas judiciàrias e dos selos:
11 - dos emolumentos e custas devidos aos juizes. órgãos do Mimslerio

Público e serventuárIos da jusllça:
111 - das despesas com as publicações mdispensávels no jornal encarregado

da di\1llgação dos atos oliciais:
IV • das mdemzações devidas as leslemunhas quc. quando empregados.

receberão do empregador salarlO mtegral. como se em ,e"',ço esmessern. ressalvado II

direito regressIvo contra o poder público l"ederal. no Distrito Federal e nos Territórios:
ou contra o poder público estadual nos ESlados.

V - dos honorarios de advogado e pemos.
Paragrafo úmco. A publicação de editai em .I0rnal encarregado da di\1Jlgação

de atos olicials. na forma do mClso 1II. dispensa a puhlicação em OUlro Jornal.
* I'rJrcie,ra,t, (.u:rf!Sccntu(j/J pl!!u 1.~·/1l - :\\ J,-. /.\ til.' JI.'=cmflrtl d~ f').'\./

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei tem por objetivo tomar gratuito o Exame de

Pareamento Cromossômlco-DNA. na rede hospItalar Vinculada ao Sistema Umco de

Saúde. oferecendo respos13 as cnanças que aguardam a realização do refendo

exame. para que se ateste com segurança a patermdade ou maternidade,

Hoje, as Varas ClvelS espalhadas pelo pais, inÚInelllS ações de

IDvesugaçào de paternidade/maternidade enCOntraffiR 5C hà anos sem solução. por não

possuirem. as partes I.lleressadas, condições financeuas para arcar com as despesas

do Exame de Pareamento Cromossômlco-DNA nos lahoratorios pnvados. ocorrendo

que !nUmeras cnanças encontram-se desamparadas em todo território nacional.

O IBGE demonstra. atraves de pesquIsa recentemente reahzada. que

32% das mães brasllclras são mães solteua5. Em todo o palS. milhares de processos

de reconhecimento de paternidade/maternidade se acumulam pela Simples

.mposslbihdadc da rcaitzação do Exame de Pareamento Cromossómlco-DNA ror

laboratonos panlculares

Na ação de Invesugação de paternidade/maternidade. o Exame de

Pareamento Cromossômlco-DNA atesta com 99.7% de certeza se ola) apontado(a) e

ou não O(.a) pallmàeI blOloglcolat. Contudo. OCUStO financeiro deste exame torna a

prova macessivel à grande ma10na das pessoas que procuram a Justiça. Menos de

PROJETO DE LEI
N2 1.721, DE 1999
(Do Sr. AgneIo Queiroz)

Dispõe sobre o funCIonamento de pISCinas coletl ....as e.publlcas e da outras prOVidenCIas

(ÃS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA E DE CONSTITUIGÃO E JUSTICA E DE REDACÃO(ART 54) - ART
24.11)

I) Con!::'Tesso NaCIOnal Decreta

Art. 11) - Os clubes. socledadcs recream3S. associações. hotels e Similares
condommlo!'l. çoleglOs. ~dltíc10$ resldenCI:1I~ e dcm,us cnudildes. Cc natureza pn\'ada DL
publica. que possuam plscmas COleU\3S. passam a obsenar a~ !'cl!Ulntes nonnas que
obJemam a segurança e::l saude de seus frequentadores .. \

·\n. ':::" - Para eleito do disposto nesta Lei o I~nno oPISCIN\". abrange 11
~sl.rut~r3 destinada a banhos e pratIcas de esportes aQU3.!1C.os. cabena c desco~c{1a. edificada
ou nao. uuhzada para atiVidades de recreação. 'de competição e afins.' bem como os
respectl\o·os equipamentos de tratamento de agua. casa de bombas:. tiltros e outros acessórios,
veSllanos e todas as demaiS Instalações que se relaCionam Com -;cu U~(l e funclOn:tmento.
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CAPITULO I
DI CI..,lf,,"cl.

Art. 3(1 ~ As p1SClOas 510 c1asslficadas em 05 ((:lncOI catcgonas. 3 saber:

~ panlculares. a5 de uso exclusIvo de seus propru:tlfloS.

Jt • de edlficio residencial. aquelas em cobenura ou teneo de predlos. de

e~cJusl\'a utilização dos seus ocupantes~

III _J:: hotel. aquelas constnudas em hotels. rara uso de seus hospedes.

1\' • \t,kt1\3'), a'" d~ clubes. cnudad::s. "'';;50CIJi;tll.~'> ~(1ndommlo~ com dOIS (lU

miJI5 pr~dlll" de apan:1mento5. mntels e similares.

v • publicas. 35 utilizadas pelo pubhco em geral

Para!:rraío umco • As plscmas dasslficadns como pantculare~ licam exciuldas
das cXIgénCHl& dCSt3 LCI

C,\PITtT.'::
no Salu-\'hl:l!ro

·•.rt J' • 11.. dul't:~ ~lt(ICJ.aJC~ ret:r::all\:t:-. ó.I:.~\I':IJ."Ú.:~ .. IWICb c :>Imliar::!=>.
..'ond..,mmltl'". 1011k!.!l\'''. eJllil:lu" fCI;-llit:nClal" I." j::mal~ r.:ntlJaü:,:~ J;: naturu<.l NI\uJ:.1 tlU

rU01h:a o.lUl," f'll~"lJ:J~ rl'-.:ma;o ,,;tlictl\:\" ~àn t'\1npJJI'~ 01 manter j~lrJn1:': I1 h.\r:lrh1J;: I;\anht\~ >:

~\l" a ;.UJ rt."'f'lln ..ai'IIlJJJ:.: :'.'il\ m'.:nll' um I;-:JI\,I'\lJJ" ';J;1~I":I:.I~ll ,: :..I..· ..1.\r "ll';I'~;\l t"lh';le;,t:.:

. I' .••Ih ill.. :JI~ em (.IUI." h{IU\W m:u~ 1.1:.: uma pl".:ma uuil/JJJ rch' puhhctl,
t:ada uma l.kla...·dc\cra ter um ~:llva·\lda~ propm1, (1)05Idcranlll1. 1o

,-" (1I,;O",UnlOl.Íc rl!>C:lna~ de
.ldulh'" c li:.: CrlJnçil!' ~tlm(1 uma umdade, d~~dt: que l~nham cnlr~ '.: uma dl"tàncla ma\'lma de
15,fJO m lqUln/C II1ctm~1

;. :,•• ':Ilmprccndc-sc ({lmo :-.al\n·\ Idas capaclwCo. {lU Sllcom!'ta. aquek. quç:
11\Cr lrcaucr.t:IJtll;\lm al"rtl\t:l1.lmcntflll cur!-ll t:'1pccwll/adllI1111 11::'!11 de Bntnhclfll!' ou t.:nha

se subm~lIdtla rrn\~1 de <.,ullcté:ncla naquela depcndt?ncw Jtll~,laJII

:: 3" _ I) cur~o a llue se refere u parilh'Tafo antt'mH \crsara ~obre TeCnlC3 de
S.1I\ amemo ~ Hc:.:mlmm;lio l 'Jrdlo.Rcsp,ralorm

, 4" _ II Ct:nnicado de Ilablll1nç;iu du s31\3·'oIÓa~ ueara em local de fac11

3ceSS0:1 lis.:alizaçàu

\rt 5('. I) ~aIHl.'o·lda'S. dcvldamente habJltado. d.:\cra dispor dos mlmmos
"-ecur<;o~ ncct:t,sano~ 3 pnmCHO~ socorros 'o'aras cnmpndas. h013S presas por "ardas. cilindro
J~ 1I'<lgénl(l ',-um cap3cldad~ Imnlma ~t: 15 m3. manómctro com \alvula redutora ~

l1uxilmctro. q'ltcma capaI J~ rroporclonar 3MnstcncIU \Cntl\3toT1a aS~Hstld3 ou controlada e
•:lm5t1tUlda de bolsa com c:macldadc mlnlma d.:: trcc. luros. \al\'u\a ~cm rcmalaçào e mascara
nns ta~anhu ... p'.:uucnl). mcdlo c qnmdc. canula ur:.ll·fanngca 0(1" tamanh(l~ pc-queno. medlo e
.'raniJc ::,pi:m:lhn pnnatl\ rora rco::nlftu;:in anUleml, 'lula de t\nmClfll" "'t'corro., cC)m maca.
,\'{1~rh)t:':'. I' '::;1;11.,11\.1 .!: :':!'lI~lrtl" ',II.'\)rrlll. ,,-unw tlaw Uloll l''':',·lt'!'I~' :'U1\lmI1t: nurncruI'. d:.:

~mergencl3 hCj'írHralar

Para~"afo unlco - A r.sponsabllidad. pela mstalação dos .qUlpam.ntos. sua
utilização e obsl:r.àncla cahcra '105 edinc:ios re~ildenCI31S. hotels ou condommlos

, cAPlnn.o 111
OI CoftllruçAu • dos tqllpan"inlos

An. 6' • tOda plscma deverl ..r proJ.tada. construlda • equIpada de modo a
faCilitar sua manutcnçllo c permlllt a oper::u;Ao t:m condições sannanas sat1sfatón~,

llbsen.adas. ainda. 3S íegurnrc:s e,\;lgênclas:

I • s.r Isolada da area d. trinslto dos .spect.dor.s. com alambrado d. \.20
lo lum m.tio. '1m. c.nlllJlctrosiil. aliuil: .

\I • as tniradas de li~ d. retorno dos filtros serão dl5tribuidas ein' tlida'.
orla da plscma.. em espaçO! de 6 m (seiS metros I no máxImo e terão pressão unifonne nas
531(135. na pane maiS profunda. pari pemtl,tir o conveniente esgotamento:

III • (I revestimento Interno sera de matenaf reSlSlente. liso e Impermeavd,
que não atende contra a saúde dos usuanos;

IV •a decliVIdade do flUldo nAo podera .xc.der a rampa d. 7% (!ele por
c.nto I. s.ndo '.dadas mudanças brusc:a, Ilé i profundidade d. 1.80 m 1um m.tro • DI1enta
c.nllmetros I• InSlalaçio d. d.graus OU obstieulos nas pan.s im.rsas:

V - o .scoam.ntó dll!Í lill\Uls de exc.sso 's.ri f.ito d. t.1 forml que nio
permita o r.nllXo das .guasja utllizadas: ' ,

VI '.5 51stemis ae:;upnm.nto de isua da piscina edó lav.-pés dev.rIo
sl1U1r·se a uma altura mJnlImlde I~ çm Iqu1T1ze cenllmetros, aCima. do·.ml<el maximo de cada
tanque. nAo pennltlndo lOtC1WnOxló com I rede publicI de abast.c,m01l(ô:

VII -.s sistemas de .svazjam.nto dos t.nques da pIscIna • do Ilva-pes nlo
deveria pennmr a comunlcaçio díreta com a rede de esgoto;

Vln - nos pomo, d. IC"'" " piSClDl. dentro dos .llmbrado>. serlo instalados
chuveiros com ducha e lava.·pes. este com 20 cm (VlOte cenutnetros) de profundi4ldc.
respeitado o paragrafo úmco deste anlgo~

!X . na pane maiS profunda da p15clna. cquldlstanle das paredes. sera
marcada uma area negra. Circular ou quadrada. com 15 em (qUlnl~ cenumetrosI de dlimctro
ou de lado. re5pecuvamente~

Paragrafo umco ~ A responsabilidade pela Instalaçio dos equipamentos. sua
uuhzaçáo e obser.·ãncl3 cabera aos edificios resldene13ls. hoteis ou condommlos

CAPITULO'"
Da Construçio ~ dos Equip:aRlenlo:li

An. 6' - toda plSclDa dev.rá ser proJ.tada. construida ••qulpada de modo I
facilitar sua manutenção e pennitír a operação em condições samtânas satlSfllõrias.
observadas. ainda. as seguintes eXigências:

1 • s.r isol,ada da irei de trânsito dos .spectadores. com allmbrado de 1.20
m tum metro e \1nte centím-erro!]de alfura:

\I • as .ntradas de igua de retomo dos filtros serlo dl5tribuidas .m Inda I
orla da plsema. em espaços de 6 m lseis metros, no máximo e teria preMIo unifonne na
saidas. na pane mais profunda, para permitir o convemente esgotamento:

III • o revesl1mentO interno será de matenal reSistente. liso e Impennri,rel.
que Dia atende contra ~ saude dos usuan05~

IV • a declivlll.d. do fW1do nio poderi .xced.r a ramp& de ,..~ (.... por
c.nlo). s.ndó v.dadas mudanças brus<:as Ilé i profundidade d. 1,80 m lum metro. OI_
centímetros) • Instalação de deanus ou ob5Iiculos nas panes imersas:

V - o .SCDlm.nto das águas d••xc.... seri feito d. 111 fonna que nlo
pe"mta o r.f1uxo das aguas ja utilizadas:

VI -os sistemas de supnmento d. "gua da piscina • dó Ilva-pés deYcrIo
snuar..se a uma altura minima de 15 em (quinze cenumetros, aCima do nl'iel mâximo de cada
tanqu., oio pennlllndo intertonexio com I rede pública de IbutocimenlD:

VII •os sistemas de .svazilmento dos Ilnques da piscina • do laVl-pes Il1o
deverão permltlr a comunicaçio direta com a rede de esgoto:

Vln - nos pontos de acesso " piscina. dentro dos alambtados. s.rIo i.-Jadoo
chuveiros com ducha e lava·pes, este com 20 cm (vinte centimetros) de profwMIidIdc•
r.speltado o paragrafo único dest.ltI1go;

IX • na pane ma.. profunda da p,scm.. .qüidistanl. das parede" se"
marcada uma tir.a n.gra. cin:ular ou quadrada. com 15 em (quInze cenUtnetros) de dilnletro
01:1 de lado. respecUvamente:

X .. as piscinas cobertas ou Internas, deverão ser provuias de dispositivos que
assegur.m adequada v.ntil.ção • ílumm.ção. r.'peitada a inl.gridade fi,i"" dos U5uirios:

XI .. a borda. das PiSCinas devera ter acabamento arredondado e ser contomada
por mat.ri.llnI,-denapant.:

XII .. a maquinaria e os equipamentos de tratamento de água funcionuio de
modo a garanur perf.ill5 condições de bigi.n. • qlllDlidadc: d. igua, observadas as
recom.ndações lécmcas do fabricante;

§ I' - As pIscinas de edificio residencial. hot.1 serlo dotadas de ducha abena,
com pl.ca .xplicatlvl de sua ulilidade. com lava-pCs de Im (um metro) de diJmetro,
instalado no raio de tnfluêncla da respectíva piscina,

§ 2' - As .xlsenci.. dó il1CJSD I nio se aplicam às pIscinas partil:ulares. de
.difici. r."d.nctal • de hot.1. recomendado. contudo. o uso de redes d. prot.çio;

§ 3' . As PISCInas de .dificio r.sidenclal • d. hot.1 são di5flOll5ldas da
obser'\iocll das eXIgências constantcsllo metso IX do arngo 6°.

An~ ,. • As pISCinas I.rio equip&m.nlo para recírculaçlo • trawn.nlD de igua.

§ I' - O equlpam.nlo para a recltculação da "sua sera pro"ldo d. um lparelho
e dispositiVOS compatíveis com o volwne de agua, confonne as especificações técnkas do
flbnCaDl•.

§ 2' - A maqulOanl • os equipam.nto' das PISCInas deveria pcnnitir a
roclrculação de lodo o volume d. água .m um período miximo d. 8 (oilo/ hora palI as
piscinas coletivn'ile tir.. supe"or I 50 m2, havendo 3 (três) recllculaç6e' diáriu. PIla ..
p1SClnas publicas-'t"u coletivas de área inferior a SO m2. a recirculaçio dever*. se fazer, no
mlXÍmo••m6 (seIS) horas. hav.ndo 4 (quatro) rn:ircu1ações diirias.

. § j' '- A taxa d. filtração máXIma permllida para filtros d. arell convmc:lDnlls
e7.5 m311l121fou:180 m3im2Jd.
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§ 4' • A taxa de filtraçlo mixima ponmlida para filtros de lreia COlI\'OllCionais
é 5 m3lm2/h ou 120 m3:m2/d.

§ 5' • O sIStema de reclrclilaçlo tera um dlSpoSltl"o de mediçlo que permlll I
venficaçlo da vazio e da taXa de lilrra<;lo.

An. 8' • Todas as pISCInas. mcluSlve as relacIonadas no porografo único do
amgo ]0. estio sUJeitas a fiscalização d3 autondadc sannan:. c do Corpo de Botnbclros. os
quaiS. apos as respectivas 1/lStonas. fornecerio· os alvaras de fUnCIDrnlmcnlo que deverio ser
renovados anualmente.

Parágrafo único • Quando forem constaladas irrepdaridades a lIIlOridode
sanilaria e o Corpo de Bombeiros poderio inlerditar 10111 ou porcillmcnle o funcÍCllllllleftlO
da piscina., suspender temporanamente ou cancelar os alvaris de funcionamento.

cAPin.n.o IV
Tllqucs de Sllto, Trall1poUa. c PIallfol'llllll c. Pitci_

An. 9' • O tanque de salto deveri Itender às selllimes ""izCnclU:

I - dimensões minimas de 18,00 m x 14,00 m, com qucbra-olldu, de
prefmncia na superficie, em lodo o seu porimctro:

11 • as carac~risliC15 iOfIÍs scrlo as mcsmu de qualquer pitcifta.
especialmenle as carac1CriSlicas fisicas, quimicas c bacteriológicas da illll.

Ao. 10· No tanque de salto as profimdidadcs selio as sepintes:

I . pata trampolins Ilé 1,00 m I profundidade mínima de ipa scri de 2.SO
m e para trampolins alé 3,00 m de altura, a profundidade mínima de isua seri de 3,50 m.

11 • pora platafonn.. acima de 3,00 m e Ile 10,00 m de Iltura. I pn>fIIIldidadc
minima de igua seri de 5,00 m.

m•as alturas dos lporclhos (trampolins c plataformas), dcvcrio ser medidas I
partir do nivel de igua. .

An. Ii . As plltaformas lerlo. no minimo. 2,00 m x 5.00 m c as tibuaI dos
trampolins. no minimo, 0,50 x 4,90 m.

CAPinn.ov
Selirio

An. 19· O solirio devcri atcndcr is seJUintes e.ilÕftClls:

I . os espoços livres dentro da irca do tanque seoo povirncntados, com
materill Inlldcrraponle. nlo Ibsorvente. de fieil limpeza " res"'cole 10 <loro, nlo sendo
permitida a eXl5là1cia de vqctaçio de qualq~r espécie:

11 •devcrio possuir declividade para fora do IInque. eÓln lnclinaçio de 10.~. e
serlo proVIdos de um SIStema de drena!!Om suficlenle para escoamenlo rlptdo e conlinuo das
.suas elldas:

lU • I vCJC\llÇlo, nlesmo fora da .... do IInque, nlo poderi di,w _ de 10
metros das bordas deste. .

Ao. 20 • Deverá haver bebedouros, com jalo Inclinado c IIIIfda protClOrl, nos
locais~ pelos 1ISuincis, sendo um, abriJ!llorilmcole. dentro da .... do WIqUC.

CAPin.n.o VI
c..tIcM"''''

Ao. 21 • A casa de miquillas devcri ser bem ilunllnada c venlilada, dispor de
espaço suliàcme pII1'l comportar todo o equipamento c pcnnilir ficil eircll1açlo do pcssoa1
cncaacpdo de inspcçIo, opcIIÇlo, rnanutençlo e lC1'I'OS dos cquiJlllllClllos.

Ao. 22 • A C$ de miquinas. para abn!o dos equlpamenlos de trawncnto de
ÓJIII das pileinas. devcri ter uma faixa livre em toda I volll dos cqulpemcn10S poro maIor
facilidade de operaçlo c rnanulcnçlo e scri de 60 em (SCssenll CClllIrnctr05} de IIfJUrI. no
mlIlimo c de I m Ium metrol na .... de oporaçlo. f.eil acesso. atraves de escada podrlo.
Iarp c fixa, respolladas sempre as nonnas tecmcu e cspecificlçõcs do flbncanle.

Parilflfo Ú1UCO • Qualldo ConStrUlda lbaixo da suporfiele do solo, devera ser
pnKqida contra mundaç6cs.

An. 12 • Os trampolins, pllllformas c SUIS respeclivas cscadu scrIo
construidas de material ImidelTlpome, de fieil limpeza e que nlo lboa"........

Ao. 13· A posiçio dos lparelhos de sallO scri 111 qué sua frcme'CSlCja'vollada
pII1'l o sul, com variaçlo mixima de 30' pII1'l oeste ou Icsie.

An. 14. A distincia minima entre aporelhos de salto seri de 3.00 10 lUIfdando
as seguinles distincias. tarnbem mlmmas, das porcdes lalerais:

An. 15 - Os balanços das plallformas e trampolins. considerados da borda do
tanque, segwrlo a segum~ tabela:

. . ~. 16 - Envolvendo o a.,...lho de salto dcvcri haver espaços de scpnnça,
livre e mobstrulvcl, assim definido:

"V' . I: SUl base, na suporficie livre de i!Ul- leri como \ariwa minima. a 00

trampolim, m.1S ~.OO 10 de cada lado c como comprimcolo. o balanço do trampolim, mais
5,OOm:

Altur'l

alel.OOm
de I.OOmI3,00 m
de 3.00 10 a 5.00 m

de 5.00 m a 7.50 m
de 7.50 m a 10,00 m

Altura

ate 3.00 m
de 3,00 m I 5,00 10
de 5.00 m a 7.50 10
de 7,50 10 a 10.00 m

DisliDcil

3.00m
3,5010
3.lOm

Distincil

1,00m
2,OOm
3,OOm
4,OOm

CAPin.n.o VII
I"~ Elilrlca

An. 23 • A illSll1açlo eletrica das piscinas devCri ser ",ojellda c excclllada de
ror- I DIo acanctI~ pcri.., ou ri,", lOS bonhisllS. espcctaclom e 10 público em 1CfII:

§ 10. sai adIniIida I iluminaçlo.subIquiúcà em Jlicbos secos ou 1llOIhados,
dad!o que scjam~idas as normas da Assoctaçlo Brasileira de Nonnas Tecnlcu • ABNT
sobre o_,cspeciallMllle ao que se refere.101Ien'lIIlerlIO:' .

§ 2" • A ilumillaçlo devcri ser excclIIada de modo a evtllf OfuscamcnlO e
permllir I obscrvaçlo de cada po& das isuas.

CAPinn.o VIII
U.VCSlilI.ies

An. 24 •Os vesliirios obcdcceOO aos requisitos sanilirios e lorlo capacidade
suflCicate pua IlCl1dcr a ambos os sexos. nas seguimes proposiç6cs:

I - pua o sexo masculino: chuveiro. VISO san.liria e mictório pora 40 e
lI\'IIlirio pua 60 bonhiSllS;

11 • pua o sexo fcniúoioo: chuveiro, dois \'IS05 sanilirios pua 40 e "vatMO
~ 60 bcWstas. .- . . .

Paripafo único • As piscinas de COlldOmlnio, de cdifleio midClleial c bolei
f_ dispensadas da obscrvincil dos incisos I e 11 deste Inipl, desde que dotadas de lavabos
ou bonIIciros capezcs de arcnde. i demanda, rcspcilldo o lIÚIIlCfO médio de 1lSUirios.

CAPiTULo IX
Da Q1oaliU4e .... Álal

Ao. 25 • Aqualidade da igua da piscina em uso devcri obedecer aos scilUinles

11 • SUl altura será illUll a do trampolim. m~is 5,00 m.

An. 17 - Para I instalaçlo dos ~mpolins ou pllllfonrau de ~IO C1ll piKfna
deverlo ser atendidas os mesmas condlçõcs eSllbelcc,das para SUl loslllaçlo em tanque de
sallo, qUInto a balanços, profundidade e espaços livres.

. An. 18 • A simples insta1açlo de a.,...lhos de sallO num tanque, scri
COnsIderada co"-'o refonna, sendo obrillllciril I aprcscntlçio de ~.Jl!UI IJlCO'IÇIo da
,ulondade samtana e do Corpo de Bombeiros.

• qualidade bacleriológica:

I) dê cada piscina~ ser Cl'""'inadl. pell Sccrctar!" de Saúde, um niúnero
~vode_ltr)OSIrIS: .

b) cada llII05trl seri constituida de cinco porç6cs de 10 101 "'igindo-se. no
milIímo. que BO% (OIteftl1· por cento) de lrês amostrlS consecUtivas
IpmcntCID lIISCncia de termes do lfIIllO colifilnttc nas cilK'o~ de 10
ml que cqnstllUCm cada urna dei..: '.
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c) a contagem em placas devera aprnellllr numero IDfcrior a:lO? (dIIzema.,
colômas por ml em 8~~ IOltenta por cento, de Ires amostras consecutiVas.

li . a qualidade fisica e quimica:

aI VISibilidade da area neglll previsla no anlgo 7". nem VIU. devera ....
conseguIda com nludez por um obsen'ador em pe. situado ,luntO à borda da
plscma.

b, o pll da 'b"'" devera iicarentre 7.: e 8.4.

c) a concentração do cloro na agua seta de 0,4 a Im!!'1 quando o miclual for
de cloro livre. ou de I.S a 2 mgll quando o re>idual for de cloro combinado;

di ausénm de depósno no fundo. bem como de escumas ou malCriais que
sobrenadem;

e) temperatura não superior a 2S'C. nem abaixo de 4'C. ou acima de IO'C. da
temperatura ambiente em se tratando de piscIna de agua aquecida.

. Art. 26 • A verificação da qualidade da asua nas piscinas seni feira
rotmelramente. pelos seus próprios operadores. através dos ensaios de p11 e de cloro miM!,
, fim de control~r. sua operação. independent.mente dos .xames bact.riolôzicos e _ que
se façam necessanos executar pela autoridade sanitari•.

Parigrafo tinico • Os operadores das piscinas deverio. diarialllCll1C. ptCCIIChcr a
iicha de controle, c'lio mndelo seri fornecIdo pela aulOridade sanlWl&.• aJlRKllli-Ia i
fiscalizaçio quando solicilada.

Art. 27 • A deslOfecção da agua das piscinas será feila com emprego de cloro
ou de seus compostos. ou outras substinelas est.rilizames. a .IUIZO da aUlondade sanitiria
competente.

§ 10 • A aplicaçio de cloro ou de seus compostos. ou oulTas sub5IiIlc:ias
quimicas. seri feita por cloradores. hipocloradores ou similares. de modo a manter o midual
de cloro r.f.rido no anlBo 2S. inCISO li, alinea "c". durante todo o penado de funcio_o
da piscina.

§ 2' . Quando for .mpregado cloro gasoso. dev.rio ser ob!et\'3dos todos os
requisitos tecnicos quanto a localizaçlo. inslllaçlo, vcolilaçlo e exausrio e segurança da ....
d. cloração alem da proteçio dos operador<s. pora eVitar os nsco, proven1C111C5 do
.scapamento do a's.

CAPiTUlO X
Dos Operadores

An. 28 • A, plsemas t'rio. obrisatoriament., opetadore, habilitados petat* •
Secretana de Saúde.

§ I' . Sem pre.lui.o de outras alTibuiçôcs porvenlura fixadas pela aUlOridade
sannána ou pela adminIStração das plscmas. consmucm tarela! baltls do operador de
plS<:lnas:

I . manter o registro diario .10 livro próprio. com modelo apR>\'ado pela
autoridade ,anitãria. das operações de trallm.mo e controle;

II - promover o cumpnmento desla Lei e das oolTOas complementam;

111- v.rificarrotineiram.nte o controle da qualidade da alllll. npeclalmenlellO
que se refere ao pH e cloro residual;

IV - facilitar por todos os modos o trabalho de in,peçio sanitiria a ocr
executada pela autoridade compel.nle.

§ 2" - Para .feito do cumprimento do inciso lU do f I' deste aniJO, a lIlIidade
respomivel peja piscina dispari plra uso do operador de lodo o material de laboratório
necessario. bem como de local apropriado para ,ua inslal&Çlo.

CAPiTULo XI

Do Eu... MHlco

Art. 29 - Os freqllenlldore' das ptscinas deverão ser submeudos a cxames
medicos. pelo menos 3 (\T!,) ve..s por ano.

§ 10 • Caberi aos r.spen,av.i' pela, piscinas manter um regi5tro de exames
médico, de seus assOCIados.

§ 2' - O ingre,so á piscina deverá ser' impedido aos fre<ioentadores que
apr.senllrem. no intervalo .ntre os .xam.s medicos. aflltçôc, da pele. tais comO: 'inflamação
do aporelho visual. auditivo. respiratório e outtu enfermidades infeçto-comagiosas.

§ 30- Os usuirios só lerlo ace'so as piscinas após o balIho préYio,,1lIo sendo
pelTOitido o uso d. óleo, bronzeadores OU ,imilares, • protbida. ainda, a introdllÇfoo de
alimentos e arumais nessas áreas.

CAPi'fuLo xli
Da~~...ia

Art. 30 • O nlimero maximd peírÍlis;ivel de banhistas. ulilizando a piscina ao
mesmo tempo. nio devera cxc:cder a UII'{Pli-a l:ada 2 ni2 de 5UperfiCIC IiqUlda.

',t -~.

An.-31 • As piscina; ","pt,deriOser operadas por pessoas babililldas que
posIUIIll cemlicado de 4IJl'l''lÇio em curso de OPeradores de Pisema.. mlmmado por órBào
cornpelellte

An. 32 - Nu CidadeS Ou"baarros·onde hou\'cr grande concentraçio de PiSCinas
panlculares. os orgios competentes ,.dç,,"crão· onentar o!' propm:tano5 e frequentadores.

alTaves de amplas Camponhas pulÍlil!l\lii.... sobre m.dldas .'peclalS de segurança Iais como:
colocaçio de redes de proteção: eÍliW a peÍmaneocla de ob.,etos fiutuando sobre as iK'W da
piscIna; al.nar sobre a loconvemenciide riadar SOZInho; a pritlc. desaconselhada de lestar o
R>lcJO embaiXO d':\iua sem auxiliá pro,i1mo, al.nar ao, Vlllnhos sobre a e",5\ência de
pite:inasnas proximidades etc, . li • '-.!

An. 33 - Nas CidadeS ou ballTOS onde eXlStlr.m lago,. lagoas. r.presas. rios.
cacboellas ou similam. onde seja freqütnt. o banho ou all\'idades de I...r, os órlJlos
COIIIpe1enItJ deverAo onentar 'os !Teqlleniadóres. arrav.s de amplas Camponhas Publicitirias,
sobre medulas especiais de sesüfanc;a !ai, como: os cu.dado, para .valar-se afogameotos e
acidemes por mergulhos em aguas rasas: o pengo da in!!"srio de bebidas alcoólicas; o periio
de n:allllr·se saltos ou mergulhos em iguas de profundidade de,conheclda .tc,

Art. 3-1 - Os di,po;.tiy<i de,ta Lei. atlOentes ao, banhi'IIS, develio ser lixados
em local vi>ivel das piSCInas.. ' .

Art. ,5 . I) Poder. Executivo. oU"ldo o Conselho F.deral d. Encoenhana •
Arqult.tura 'CONFEAj. no locante as nOlTOas tecmcas. r.gulamemar. eSI. leI no pmo de 60
,"'$ental dias de suapublicaçlo. ,

Art. 36 • Esia leI enm '01 vigor na data de sua publicação

Confonne o 'RI!O ·S· da Constltulçào Federal. "Todos são IguaiS perante I lei.
sem diSlinçio de q~lqucrnarure~.prantmd(Hc aos brasileiros e 305 cstran~elrosresidentes
no Pais a mVlolabilidade do direito a llià. a liberdade. 3. Igualdade. 3.~ e à
propriedade...:' 10'l!'1fos sio nossos,.

No 'que se r.f.re' vida. o AnUlrio E'tatistico do Bra,i1· 1994. prodUlÍdo pela
FundaçIo IJI5liMO Brasil.iro de GeOglllfia e Emti'"c•• IBGE. lista as principaIS causas d.
óbitos no Pais. agrupando-os. mclU5lve. por gI'3.ndes n:gJõcs Entre estas prinCipais causas
inclul·se "Afogamento e ,ubmerslo ac.denlll..·. r.,pensav.1. em 19'10. por 7.111 óbitos.

Provavelmente. al2Ul1S dos óbitos dessa nltme:t:l tenam sido e\lwlos caso a
COIlStNÇIo e o funcIOnamento das piscina, coletIva, dos clubes. sociedad., recreativas.
asSOClaçÕCS. hotéis c sinubres. condonumos. cole2los. edificios residenciais e demais
entidades de natureza ~líca ou pnvada estivessem r~gulamentldos por normas preventivas
relatin, à segurança e :i saude dos seus freqilentadores

Convem d.5laClr que a Vnilo Federal e "anos Estado, da federaçlo nio
possuem nomias sobre a construÇào e o f1Ul.CIOnarnenlD de piSCinas ASSim sendo. a maiona
das piscinas encontra..se desaparelhada em relaçio as cXIgéncHI5 sannanas e àe segurança.
tanto em recursos tnatenalS como humanos

Em Brasíha .. uma das Cidades do Pais com maIOr numero de piscinas por
habitant~ .. a evoluçio das cstatisttcas de afogamentos cresce em proporções extremamente
elevadas. \'lttmandO. sobretudo. crianças e adolescentes

ESTATÍSTICAS DE AFOGAME:V;TOS:V;O DF

ANOS I VÍTIMAS
1991 I 004
1992 I 008
1993 011
1994 020
1995 ! 053

Em funçlo da grande quantldad. de plscmas < de sua dISpersão· .Iem d.
CX151éncll de vanos lagos utilizados para alnmlades de recreação .. u:nficaram..sc. em 19Q5.
mais munes por afogamemos no Dístnto Federal (S3 ôbnosI do que em todas 35 praias do
EsIado do Rio de Janeiro 132 óbltos/. apesar da "eJláncla COnStante do Corpo de BombeirOS
Militar do Oi'lnto Federal,

Paralelamente, cde se dcslacar a eficiência do Grupo Marmmo de Sah"amento.
no Estado do Rio de Janeiro. o qual. ofereceodo cursos frequentes .0 seu propno pessoal e
tambem a scKItlentos da população. redUZIU slgtuficatl\'amente a quanndade de' afogamentos
nas praIas do E,tado. Com efeilo. em 1995. de 9.403 SOCOlTOS efetuados nas praIa' do RIO d.
Janetro. foram ".nflndos 32 óbito,. resullado mais favoravel do que os IOdicadores de 19'13
16.3371!Im,Umeme5c 3i l'JllmI5). ..

AJ!Csar da m.lhoria dos indicadores relalivos • afogam.ntos nas praIas do Rio
de Janeiro. OS aelaerllcs em clubes. condomimos e entidades ,imilares conlinuam a ocorrer.
sem que o GtiqÍ&Maritlmo de 501,...menlo possa re'ponsabilim·s. pela segurança de tão
.XtellSl ..... e de tio dIspersas .nlldades.
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Em 0Ult05 E.1aIIos do lkasd. ·e, priIlciplllllellte na RePio Sudesle (S~~ doi
óbilO5). a si'lIIÇlo .......Ihant•.

Assim sendo, mtrc os ~.~ Projao de Lei, _ o de
regula1Mftlar. a ni..1 "",,_I. a, <ond.ç~•.~ I: de~ iftdioFmsi-a. i
cOflSll1lÇlIo • "" funclOllllllOlllO das piscm... mduindo apresença pmIlIIltIII< de um salva
,·Idas. a eXIKCnt:.a de ,ua fonnaçllo no COfllO de Boml~llos. Ú cuno versafi sobre TCénlta
de Salvamcmo e Reammaçilo Cârdio·R"IJIf~to"a ..

OUIIOS5lm. pu..... a eXlgu. em .odo o POIS. nas proXImidades das PlSCI_.
l:qulpamenlos nec:cssanos a pnmelros SOCO~ t31~~QJT10: \aras compridas. bóias presas por

cordas. cilindro d<: oxil\Õlúo com capacidade nun.ma de 15 m'. manômetro com vilvula
rcdulora e nUXÕltlClro••i"....a capez de JlfOIlOfCi~.,a~.tênc:ia venli!a.",.. usiS1ic11 GIl

COlIuoIada e cOflSlilUida de boi.. com capacidade. ·ri)I~lIri. de 11.. li.ros. v'lwIa SCIII

mllllaçlo e miscara nos tamanhos pequeno.medio" giando. cânula onl·farinl!Cl IIOS
lIlIIlIl1llos pcqumo, mCdio • ;randc, aporelhií ponaIiI plra rCSptraçio aniflCiaI, .... ele
primclros _ com maca. cobmorcs e uma ca.u de pitmeilOS socorros pronIIlJIl'lIlItO.
.elefonc próximo e números de emc:rgencia hospilllar.

Inchri... C1lllC as prcoc:upooç&. COflI'alC~a das piscinas a obriplOlicdacle
ele seu isolaMento da ira de lrinsi'o dos espectadores, com alambl;ldo ele 1.20 m (1IftI.

e vime c_metros) de ahura Da mesma forma. ô nlilllcro'ma"tmo jJcnnissivel de~,
lIlilizando a piscina ao mesmo Iempo, nIo devera exccdCr "um para cada 2 m' de supcrllcic
liqllida. . .

0uUa finalidade rclCVllllC: dcsIc Projao de. Lei • o de definir criláios pItIl a
_ insIalaçIo ele lIIlq1ICS de ..110. mmpoliM e plataforma, em piSClftlS.1CSJlOIlS*wis por
parcela signlflCallVa dos IC.dcn1... O ProJero de leI define a piofundtdadc minlÍna de .....
poro trampolins de diversos a1.lllas. medida. a pIllu doni..1da.gua.

QuanIo aos aspcelOS SIIIltirios. o Projeto de Lei' dctefri,ina requiSItos lJIl'lI a
qllilidade da iJIII • \'CSIiirios. fixando. ainda. a periodicidade muuma pora aames lIIédicos
dos frcqllemadores das piscinas. '

Vale ressaltar que .... Projeto de Lei, reúne: normas exi_ em a11W\S
Estados da FcderaçIo !Brasilia. Rio de JllICIm • SlIo l'a1iIo,. Tai. normas foram revistas e,
.... pane. allllhzadu por npocialitlaS do C"'JlO de Ilolnbeiros. No que diz respeito allllqlla
de ..llOS, trampoliM e p1atafMnas .m piscl..... foi soliCillda a cOlaboração de Oiovaftni
Gomes Casilo. renomado ICénico. a nivel.IIICmICIOIlII. na irea'de WIOS 0lIIIIllC11II1S.

Fillllmente. destacwe que o Conoe\ho Fcclcral de EnPaharia • AtqlIÍlCIIn •
CONFEA seri _ldo na eIaboIaçIo ele nonnas lCc1Iicas rclati.... i CSlI Lei.

Cabe destac.tr que o presente Pm.lClO de Lei fOI OIIl!1nalriletl.e apmertllldo em
1996, pelo 0epuIad0 Aupslo COMIbo (PPSi DF), .endo lIamllado na C"'SIIo de
Squridadc Soc1al e FI/IIiIia. 0IlIIc oblevc parecer raYOlivel a .ua Iprovação. e na ComissIo
de C~tuição e Justiça e RedaçIo. Ofldc aB1llrdava o patKer do Relator, qlllllldo rol
detlrminado seu 1I'IpIi_ nos termos do RelilllClllo 11lIm1ll. em Vlnude do r..1da
leps\aIura.

Em llIc:e da Rio reeleiçlo do a""" da proposta. Deputado AIJiUSIO CarvaIIlo. e
considerando a rclevincla da _I lnIIIda. julpmos pemnmte rcapmmtar • ".
proposição. tendo em viSll o a!fllvamcnro dos problemas ad..nd05 da falll de sqtnlIÇIlIO
uso de: piSCinas c 5lmillfCS. o que \'eIt1 \Itunando um numero cada. "cr maIOr de peuoas.
especlll_ e"anças e adolcsc:entcs. P'" afopmemo. <0fft0 os c..... rewtICS d&wlpdos
pcIa ImpreMa brasilicttsc.

E. ponanlO. lIfBCI\lC que SCIfllCSClllC uma loh.çlo pItIl o pmbIema. vÍllO que.
COlll disse o all\Ol da proposta. oonlo bi nws COfOO SC!"'r apwdlndo soluções ..... olJllllS
cntendelll miBtcas mas que. para nos. slIo apeAU kigi<as. E_manas.00

Sala das ScssOes. .Q \ de seteIIIbro de 199'1

PROJETO DE LEI
N! 1.724, DE 1999

(IJ. Sr. RIca......)

T'JIM DlllIgMóriO O recolhilTlllllO • CleIlInIQIo ...,.. pelOI",!alIIIcIIWII OU
1InpOl1Hom. ele lIIrtlpIcla tneerYIftlI ele VIjlOI ele 1IlIIlCIlrIo. vapor ele 1OlIiO. ele 1U21l111l1•
• dA 0IbI provlcI6nQM.

(Ai i::OMlISOES DE ECOffClfNI, INOüSTRlA E COMEftCIO;:ii~o!~1A DO

~~~~EIMtCM\8;ED!~~~IDI

o Conaresso Nacional decreta:

An. l' Esta lei obtil!l os fabricanle, e imponadore. de limpodas
n_mes que COltICnham vapor de mereúrio. ou de sódio ou mi.ro I recolherem e darem
daIino IlIIIbiIIMImeIllC adcql*lo às \imptldu losclViveis.

An. 2' Os fabricantes e imponadores de lâmptldu flUOlCSCenles de vapor
de rncn:úrio. de vapor de sódio e de luz m.Sta sio obngados I mamer programu pcrmlllCllf25 de
coletL deIcontaminaçlo e desrinaçlo adequada das Ilmpodas inselVivei. e dos seus residuos.

An. 3' Os programas de que ,_ o anigo anterior serio custeados

IntqraImetIte pelos fabricantes C importadores de limptldu c eOMlStirio. no minimo. de:

I - <Imponhas de esclarecimento. pelos meios de comunicaçlo e por
meio de meftSlllCllS impressas nu embalagens de comercializaçio. sobre o. risco. de
COIl!IIlIillllÇlo dcconClllCS do romptrncnto das lâmpadas:

11- ml\llllençlo de pontos de cole.. de lâmptldu inserviveis......Iv.i. a
todos os 115uirios:

lIt - manlllCllÇlo de serviço permlnenle de desconwninaçio • di.posiçio
dos residllOl das limpadas inserviveis.

IV - serviço de coleta de Iâmptldu in"lVivei. no. e.tabelecimento.
residenciais, comercilis. industriais ou de serviços que tenham um mil ou mais ponlOS de luz.

Paragrafo unico. Os programas devem e.tar em pleno funcionamenlo no
prazo de um ano, contado da dita de poblicaçlo desta lei.

An. 4' Os locais. a t~ni<l e • forma d<: coleta. d<:pósito,
daconwnllllÇlo e dcSlilllÇlo dos residuos das lâmptldu a que se refere o an. 2' deverio ser
.lIllmetidos. aprowçIo do ÓlJIO arnbiamal competente do Sistema Nlcional de Meio Ambiente.

An. "COM.ituem mfraçõe. i presente Lei:

I - o abandono ao ar livre. ou a di.po.jçio inadequada. por ustWio. de
limpIdu iMelVlveis:

Pena: RS\.OO (um r.111 por lâmpada abandonada ou di.po,..
iftldcq\lldlmeme:

11 - o nio atendtmento. por fabricante ou tmponador. do di.posto no ano
)',

Pena: RS1.00 fum real) por limpada dlSpostl inadequadamente e

SUIPI\'IIIO di atIYkIIdn lIé aldequlçlo 10 que dispi5c O In. 3'

An. 6' O Poder Executivo estabelecera os regullmenlos neccssirios •
IpI~ cIcIlIlei.

An. .,. E.tllei .ntra em vIgor na datl de .ua publicaçlo.

J1JSTlFICAÇÃO

AI limpadas fluorescentes. cqjo. bulbo. slo preenchido. com vapor de
-.lrio • di tódio, qlIIlIdo quellndu, Ilberim 10 meio ambiente ..u conleudo glsoso. E.se
__, C_ I plÓIllÍI denomillllÇio Indica, conlOm merelirio guoso. um metal pesado

*-1IOClw llll/llle hIInl.-e 10 melo llllbieme.

O men:lirio. em sua formas soluvei.. • tóxico. provocando I
~ tio~ lICMlIO dos _ vivos. Ilem de afeeções do fillado. dos rins c de outros
GqIos Yillls. Alán de IUllOxidu. 'IM mllll • cumulativo nos organismos vivos. isro., quando

~,\llIIlIlO em~ qIIIIIIidades. nlo • mail eliminado. aeumullndo-se lIOI tecidos
dlllllmlil • pltnIu ati lIinJir lIOln Ietals. Por ser cumulativo, o mereurio • Clpoz de penetrar
111 cadtiI alinltllllr. isto ., intfJll... lllIdativameme lOS tecidos das plantas e Inimai. que
_di ilhiltrllO. _animlis OU 10 homem. formando um ciclo difleil de ••r romptdo.
C_~ do cOlIlIIIIinaçlo da cadeia alimen..r por mereúrio podem ser citados, COOlO o
_ clt Bala de Tóquio. no JIjIIo, em que peix.. e outros frutos do mar foram gradativamente
COIIiaIntMdaa llC·. ÍII\OxiclÇio monal de teUl con.umldore•. Recentem.nte. foi nOliciado que o
ptIIIdo'c.w-ido .m olll\lll1áleidadts da Amazónll. inclullv, Mlnlus, e"avI contaminado

"" -*lollltlilldo IlOl prlftI1lOI do ouro
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o CONGRESSO NACIONAL decreto:

Assim. dada • importincio da medida pila o meio arnbienlC e para a
saúde pilIlIica. conwnos com o apoio dos ilustres colelllS Parlamentares para o tmnillÇlo,

aperreiçoomenlO e aprovaçio deste ptojelO de lei que ora submetemos 10 Congresso Nacional.

DenamINl "Aeropono João Silva Filho" o aeropono localizado na Cidade de Parnaíba.
EIIlKlo do PiIU!.

(AS COMISsOEs DE VIAÇÃO E TRANSPORTES. DE EDUCAÇÃO. CULTURA E
DespORTO. E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24.11)

As limpldu fluorescentes contêm uma qUIIIlidade minillll de vapor de

men:iIlio. Umu pollClS limpadas não são clpIZCS de liberal mercúrio em quantidade suficiente

pua COIIIIIIlilllf o meIO III\bieme. No elllllllo. se comidemmos a enoone qlWllidade desses
objcloo que são: a cada di.. deocanados sem nenhum cuidado. celtltl1Cllte há motivos pila

JIfeOCllIlIÇIo. AtuI1mence, a deotruiçlo das limpadas inserviveis e feita sem nenhum cuidado
C$flCCw.libcnlndo-se towmellle seu contendo no ar. no solo e na agua. OcntrO de alguns anos. se

rnodidllS COIlCrelIS e imediatas nlo forem tomadas. cenamente tetemOS llIIIS um serio probIerr a
ambiental e de saúde pública pila enfrentar.

JUSTIFICAÇÃO

ModifIe8 o art. 1· da Lei no 9.608. de.18 de fevereiro de 1998. qued~ sobre o HIVIÇO
VOkJntáriO. .

{ÀS COMISsOEs DE SEGURIOAD'E SOCIAL E FAMíLIA: E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54), - ART. 24. 11»

A idéia subjacente é incentivar a cooperação dos cidadios
no desenvolvimento de trabalhos de elevado valor humanístico e social, sem
cOlltudo impingir a esses cidadãos a oneração decorrente do exercício da
atividade.

O Congresso Nacional decreta:

A Lei n • 9.608, de 1998, autoriza a prestação, por pessoa
fisica, de serviço voluntârio a entidade pública ou privada de fins nia
lucrativos, sem contrapanida de remuneração, nem obrigação de natureza
trabalhisla ou prcvidenciâria. mas permitindo o ressarcimento das despesas
efetuadas no desempenho da atividade voluntâria.

PRO.mroDE LEI
N2 1.730: DE 1999
(Do Sr. Josué Beugtsou)

Art. 2·. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. I·. O ano 1° da Lei nO 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, passa ~ vigorar com a seguinte redação:

.. Art. I·. Considera-se serviço volunlàrio, para
fins desta lei. a atividade nio remuncradl,
prestada por pessoa fisica a entidade pública
de qualquer natureza. ou a instituição priVllda
di fin~ não ItU:rativos. que tenha objçtivos
clvicos, culturais. educacionais. cientificas.
'tilligiosos. recreativos ou de assistência socíli.
inclusive murualidade."de 1999.de

9;1,- ~
OcputadoRi~Izar

PROJETO DE LEI
N21.728, DE 1999

(Do Sr. Joio Henrique)

Sala das Sessões. em

A coleta de Iimplldu usadas nIo etarefa das mais comple.... bulindo
que as empresas fobricantes ou imponadotu mamenham polIlos de coleta e informem •

JlOllUIaçIó sobn: o Imponi.ncia do rw>Ihimemo e dos peril105 que o disposição inadequlldo. das

limjIodu tqlI"CSenlI pila o saúde humana e pila o meio ambiente. As limpados usadas COIIlàn
matenalS úteIS. como VIdro. a1umlnlO. 11110 e o pnipno mereuno. que podem ser reutilizados,

tepleIenlIlldo boas condições comereiais pila recIclagem. Portanto. nio e..stem problemas

teenicos sufICientemente complexos plra impedir destinaçio adequada das lâmpadas lJSIdu e de
,"os residuos.

An° J" - () Aeropono de Parnaiba. 110 Estado do Pialli. passa a
denominar-se "Aeroporto João Silvl Filho".

Ar!" 2· - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Entretanto, ao explicitar esta Lei as atividades que se
coadunam. com o serviço voluntârio, elenca as que tenham objetivos civicos.
culturais. educacionais. científicos. recreativos ou de assistência social,
inclusive murualidade, cometendo evidente omissão, ao desconsiderar as
instituições com objetivos religiosos.

JUSTIFICATIVA

Nossa pretensão. ao propor o nome do .Ioio Silva Filho para o
Aeroporto de Parnaíba - PI, é prestar uma justa e inquestlOmivel homenagem
ao homem público, ao cidadão. ao médico e. prinCIpalmente. ao /,'T8llde
companheiro dos parnalbanos que ele sempre soube ser.

As entidades religiosas. da mesma forma que a. aciml
citadas. prestam relevantes serviços á comunidade. nos campos da assistàlcil
social e,da educação. merecendo tratamento igualitário quando á possibilidade

,de contarem com o apoio voluntârio de pessoas comprometidas com o bem
comum. sem conludo correrem o risco de problemas com a- fiscalizaçio
trabalhista e previdenciâria.

de 1999.
l:
:J

- --:::->~c<-. .....J
Depulado JOSUE BENGTSON

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

Tratando-se, portanto. de medida quc visa à correção de
lapso da Lei do Serviço Voluntário quanlo às organizações religiosas,
contamos com o apoío dos ilustres Pares a este Projeto de Lei.

Diante de lais argumentos, nada m8lS justo que o nome de João
Silva Filho fique eternizado entre os parnaibanos e os que visilam aquela terra
e batizar o Aeropono local. lima das ponas de entrada da cidade. é. pois. a
maneIra justa que encontramos para homenageá-lo.

Na politica Joio Silva Filho dedicou seus maiores esforços para sua
cIdade 11alal. Parnaíba. de onde foi vereador por 3 leglslaluras e exerceu o
cargo de Preleito MUOlclpal por 2 vezes. com mandatos de 6 anos cada uma.

É. sem gralUidade. considerado o melhor administrador da história
politica de Parnaiba.

A profissão de medico. exerceu como um sacerdócio durante 60
ano.•. com seu trabalho voltado gratuita e esscncl8Jmcntc. as parcelas mais
nobres e carentes da população. tomando-sc pOIS. IIlna legenda de seriedade.
lisura e probidade, um homem que os parnaibanos perpeluam na memória.

Sala,das sessões. "
·LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTllooS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.608. DE 18 DE JANEIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE O SERViÇO VOLUNTÁRIO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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A1t. 1° Considera-se serviço volumário, para fins desta Lei. a atividade não
re_terIlta. preflIda por pessot flSicl I CIllídllde piIbIicl de qllAIquer nawrcza. ou a
inStituição privada de fms não lucrativos.'que tenlta objdivos civicos. CtIlturais.
educacionais, científicos. recreativos ou de assistência social. inclusive mutualidade.

Paágrafo imico. O serviço voluntário não gera vinculo empregaticio. nem
obripçlo de MlIIrCZa tr:Ibllhista. previdenciária lJtI afm.

Art. 2° O serviço vohmtário será exercido medioote a celebraçãO de termo de
adesão entre a entidade, ptiblica ou privada. e o prestador do serviço voluntário, dele
deveII'oc_o oIljclo e as condiç6es de sal exercicio.

AIt. 3° O preS\ldor do serviço vollllltlirio podera ser ressarcido pelas
despesas que COlIIlJI'ovadamente realizar no desempenho das atividades volunlkias.

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverio estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário.

Art. 4° Esta Lei enlm em vigllt na dala de sua publicação.

A1t. 5° Revogam-se as disposiçães em contrario.

rItOD:tuM: ltl
N! 1.7"', 1Jf3 ""
(O. Sr, fI_,",-Certtja)

Dispôe sobre renegocIação de déb~OllOI'Iundos lIe operações de crédito rural.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI no 4.300. DE 1992.)

o Congresso :-.:""ionol decret.:

,\rt. 1° . Ficam as insrituições M:mceir.S e os ageotes finmcciros
autorizados a proceder :I{) aIongamemo das dividas originárias de cnidito runI,
descrit.s no ar\. 5°, d. Lei nO 9.138, de 29 de novembro de 1995, inclusive as ;ó
renegociad.s.

§ 1°. locluem-se 005 dispositivos desta Lei:

I - as díridos com y:dor superior ao limite de RS 200.000,00 (duzentos
mil reais) estabelecido no itlciso m, do plltágroto 3°, do .rtigo 5°. d. Lei nO 9.138,
de 1995;

11 - as dívidas de crédito Nul, de quolquer foute, cOlllt:llod.. no
periado compreendido eotre 20 de junho de 1995 • j 1 de dezembro de 19'J8,
relMivas às operações que se enquadrem em qu~qtJI't dOI seguiu"'s si~ães:

a) opeuçõe. em que os encargos finmceiros incluam aplicaçÍio
cumul.tit'a de toxa nominal de juras e de qullIquer indíce oficial:

b) operações \"incuI:ida. • finili:tciill1leoto de custeio, em
esrobe\ecilDenlOs que haj_ sofrido frostr.lÇ:ia pardal "!' total da s.fr:ll deconmte
de fenômenos climiticos, quando localizados em regiões obrongid.s por decretos
eSlOduo!s oU municipais de simaç:io de emergêocia ou estado de cal:!midade
pública;

c) operocões de credito de qualquer fonte que tenham sido destinados à
amonizaç:io de dívidas de credito rural cObtr:Úd.s :Hlterimmeote a 20 de junho de
1995.

§ 2". A regulamentação desta Lei estabelecerá os crirérios e fonu.. de
aju.tes nea:ssórios :i renegociaç:io, nos termos d""t. Lei, dos dívid.. releridos no
par:igtafo 1°, quando já repacmados ao _poro de nOlDlatWos derivados d. Lei nO
9.138, de 1995.

An 2". _-los instituições financeiras e os .gentes financeiros, inclusive as
cooperativas de cnidilo rurol, providenciarlÍo, caso solicitado pdo mutuúio, 00

prazo de cento e vinte di.. após • publicoc:io desta Lei, • fonnalizaçiio.de novos
coolt:llos de dívidos, conrolidando e incorporando os débitos eJCi';tentes,
observ.das as seguintes condições:

I - prazo-de p.gamento de aré 20 onos, de acordo com o interes.., do
muruirio;

11 - talC' de juros de três pôr cenlo ao ano, incid~nt'; sobre o saldo
devedor anual, cem capit~.çiioanual;

111 - com:çiio por equivolêncio-produto;
IV - p!l!5tacães anullÍs,vencendo a pnmeira em 31 de oombro de 200 I.

§ 1°. Ate o vencimeoto d. primeira presraç:io, seroo pagos somente oS
juros d. operação, colculados sobre o saldo devedor renegociado, aplicmclo-se os
bôaus previstos 00 ortigo 5" desta Lei.

§ 2". O valor broto das prestações referidas no inciso {\' deste artigo
conesponderá à divisiió do volor do respectivo saldo devedor anual, ,clescido
dos juros, pelo número de prestações que falt:trmt par. o término do conttato.

§ 3". O volor do saldo devedor, a que se refere o p",,:igr:t1o :II1teriot, serã
igual ao volor do .:IIdo devedor do ano irnedi:twnenre anterior, acrescido dos
juros, subtt.oido o "olor bruto da porcel. p.~a no último vencimento.

§ 4". Os contrAtos deverão conter clOusul. de equivalêocia em produto,
c.bendo :I{) mutuário • escolha de iun dos produtos a ser definidos pdo
Conselho :-'Ionetário ",ocioool- 01::'1, cujos preços de reteninciA comtituirão •
b.se de dlculo dessa equivalênci•.

§ 5'>. O mutuário de\e'ri JpreSenlar .l~ gnrantiJS U!'UaIS para .1

cODtratoc:io 'de operocões de crediro rural, sendo vedada " exigência, pelo
instituição financcir.ou agente financeiro, de garanti.~ adicionais, liberando-se as
que excedeletll os "aIores regulamentares do cnidiro mral.

Art. 3°. ~ão ser:ia abrangidos tIlIS "!,,,rações de reoegoci3Ção • que se .
reiere eSl. Lei os volores defqdos em processo de cobertUra pelo Progt'am. de
Garanti. de ..\tividade Agropecuária - PROAGRO.

.-\n. 4". F!l:' resrabelecido o equibbrio econOmko-financeito dA relação
entre ... instituições tinmceitas e os ageotes financeiros credores de operações de .
credito tural e os lespeetivos mutu:írios, não podendo, para esse efeito, sell:lD
incluídos n. consolidoção e incotporação de que trata o aItigo 2", 00 apuração
dos soldos devedores par•• formalizaciio de novos conualos de divida., volore.
telativos o:

I - roxas de juros superiores li t.n efetiVa de 1Z!'o (dose inteiros por
cenro) ao ano ou li estabelecid. no contrato original, s. inferior :i taxa
~ler:ionnenle citada;;
. 11 - multAS, comissão de permanêllCia, juros de mor. ou tOlW de
i\Jodímplênci.lmç.das 110 cntso das operações objeto da reoegocillCão;

111 - honorários odrocllÚcioS;
IV - parcela dA divid. a que se refere 058°, do an. 5", d. Lei 9.138, de

1995;
v - adicional do PROAGRO que exceda o valor pllClUalIO:
VI - ouaos débitos não reI.tivos • encargos financeiros bósicos, sem

previsão no conltato origino!.

ç 1°. ~:io caber:! :is instituições linmceitls OU lIOS agentes finallCeiros
referidos Desta :migo qualquer indenizaçio O!I compens3Çio, pelo Tesouro
Nacional, em razão do resultado da etetivação de renegociação de dívidas
originárias de credito turaI nos condições estabelecida. nesta Lei.

§ 2". S=i .batido do vokn do saldo de",dor, apurado o. fOJ:ID' previsto
neste :utigo; O valor de timlos e poteel:as já p.gn pelo muw:irir:', no cuno d""
uperaçóes, com cottCÇ:io conespondenre aos encargos finonceiros da oper.do,
cOll1Onne dí5puser regulamento desta Lei.

§ 3°. Sempre <Jtle os soldos devedores loretil resultames de operocões.
cujos rectltSOS renham sido empRgarlos oa ,unortização de divid... de cnidito
rural conlt:tid.s anteriormente, o. c:í1i:u1ol relfocerletoo às cedulas originais,
desconsiderOlldo-se .s renegocillCoo, quando desf'n'oró"eis ao mutuório.

Art. 5°. A~ p"",das de pagamentos :muais, quando p.gas até a data de
vencimenro, ter:io direito li com:ess:io de bônus, pel. instimição financeira ou
pelo agente financeiro credor, a ser calculado pelo aplicaciio dos seguintes
perceulUais sobre o saldo devedor repllCmado 00 Inicio da operação:

·1 - 1,70% (wn inteiro e 70 centésimos por cento), do primeiro ao
quinto :mo;

11- 2,73% (dois inteiros e ,eteot. e tnis ccotésimos por cenlo) do sexto
ao d~imo ano;

III - 3,16% (tres inteiros e dezesseis ceotésimOf por cento) do décimo
primeiro 00 décimo quinto ano;

IV - 3,67 (três inteiros e sessenta e sete centésl,mos' 1'01 cenro) do
décimo sexto ao vigésimo ano. '.



52074 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

§ 1°. A concessão de bônus referida no caput está condicionada à
comprovação, pelo mumário, a cada vencimento de prestado. de ter produzido.
no mínimo, .olume igual à média das três maiores produções obtidas nos úlúmos
cinco anos.

"LEGISLACÃO errADA ANEXADA PELA
COOJU>E:'iACÃ.O DE ESTCDDS LEGISlATIVOS- CeDI"

LEI N° 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991.

§ Z'. :-<ão se aplica a exigência a que se refere o parágrafo anterior nos
casos = que, comprovadamente, a produção tenha ficado :lbaixo do mínimo
exigido = razão de fatores climáticos adversos ou da ocorrência de fatores
econômicos que, a critério do Conselho ~acional de Politica .-\gricola, criado pela
Lei nO 8.171, de 17.1.91, sejam considerados relevantes.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA AGRÍCOLA.

CAPITL'LO 1
Dos Principios Fundamentais

§ .3°. Será concedido, • cada parcela anual, aos mumários classificados
como pequenos ou mini produtores, de acordo com as normas do Banco Central
do Brasil, bônus adicional de 20% (vinte inteiros por cento) e de .30% (trinta
inteiros por cento), respectivamente, sobre o valor da parcela liquida a pagar.

.\.n. 6°. As condições estabelecidas nos contratos de repacmação das
dividas de que trata esta Lei poderão ser revistas, a cada cinco anos, a critério das

panes. por leis especificas. no que diz respeito a:

I - encargos financeiros;
11 - .alor dos bônus sobre cada parcela anual:
1II - prazos
IV - critérios de .ferição da produção a que se refere o parágrafo 1°, do

.tÓg04°:
V - equi.alência-produto.

~ 1°. O prazo para a primeira rensão passa a cenrU:l partir da data de
renegocüu;:.:io de que trata este Lei.

§ Z'..-\ rerisão de que trata este artigo devera ser realizada com base em
dados oficiais sobre a atividade agropecuária do Pais, por Região. objeúvando
riabi1izar o cumprimento dos contratos e a competitiridade extema dos produtos
agropecuários brasileiros.

5 3°. Os contratos revisados não poderão i,;onter cláusulas com
encargos financeIIos superiores_aos originalmente pactuados.

Art. ~. :-<ão se aplicam os beneficios desta Lei aos produtores que, em
ações de execução de dividas da espécie, hajam desviado recursos da finalidade
do crédito rural, bem como tenham sido depositários infiéis.

.\rt. 8° Esta Lei entra em .igor na data de sua publicaçãO.

JUSTIFICAÇÃO

An. I° Esta LeI lixa 05 fundamentos. defme 05 obJetlvos e as competências
instimcionais. prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política
agrícola relativamente ás atividades agropecuárias. agroindustriais e de planejamento
das atividades pesqueira e florestal.

Parágrafo imico. Para os efeitos desta Lei, entende-se por atividade agrícola
a produção. o processamento e a comerCialização dos produtos. subprodutos e
derivados. serviços e insumos agrícolas. pecuários. pesqueiros e florestais.· ..

An. ~o A politica agrícola fundamenta-se nos segumtes pressupostos:
1- a atividade agncola compreende processos fisicos. quimicos e biológicos.

onde os recursos - narurais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados....

subo,dinando-se ás nonnas e prinCipias de mteresse público. de fonna que seja
cumprida a função social e econômica da propnedade:

11 - o setor agrlcola e constlmido por segmentos como: produção. msumos
agromdústrla comércio. abastecimento e afms. os quais respondem diferenciadamente
ás politicas publicas e ás forças de mercado:

III • como atividade econômica a agricultura deve proporcIOnar. aos que a
ela se dediquem. rentabilidade compatlvel com a de outros setores da economia:

IV - o adequado abasteCImento alimentar e condição básica para garantir a
tranqüilidade social. a ordem pública e o processo de desenvolVImento econômico
social:

V - a produção agricola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos
quanto li estrutura fundiliria condições edafoclimáticas. disponibilidade de infra
esnunrra. capacidade empresarial. nivels tecnolôgicos e condições sociais. econõmicas
e culturals:

VI - o processo de desenvolvimento agricola deve proporcionar ao homem
do campo o acesso aos serviços essenCIais: saude. educação. segurança publica
transpone. eletrificação. comunicação. habitação. saneamento. lazer e outros
benel1cios sociais.

LEI N° 9.138, DE 29 DE NOVEMBRd DE 1995.

DISPÕE SOBRE O CREDIT~ RURAL. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIÁS.

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

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

...............................................................................•..........................................

§ 8° A critério do mumário. O saldo devedor a ser alongado poderá ser
acrescido da parcela da divida escriturada em conta especial. referente ao diferencial

§ 3° Serão objeto do alongamento a que se refere o "caput" as operações
conrraradas por produtores rurais. suas associações. condomínios e cooperativas de
produtores rurais. inclusive as de credito rural. comprovadamente destínadas li
condução de atlvidades produtivas. lasrreadas com recursos de qualquer fonte.
observado como liíbite máximo, para cada emitente do instrumento de crédittr
identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do
Contribuinte· CGC. o valor de R' 100.000.00 (duzentos mil reais), observado. no
caso de associações. condomínios e cooperativas. o seguinte:

I - as operações que tenham "cédulas·filhas" serão enquadradas na regra

Art. 5° São as instituições e os agentes fmanceiros do Sistema Nacional de
Crédito Rural. instimido pela Lei nO -1.829. de 5 de novembro de 1965. autorizados a
proceder ao alongamento d~ dividas originárias de crêdito rural, contraidas por
produtores rurais. suas associações. cooperativas e condomínios. inclusive as já
renegocladas, relativas às seguintes operações. realizadas até 20 de junho de 1995:

geral:

II - as operações originárias de crédito rural sem identificação do tomador
fmal serão enquadrados. observando-se. para cada asSOCIação ou cooperativa o valor
obtído pela multiplicação do valor médio refinanciáve! de R$ 25.000.00 (vinte e cinco
mil reais) pelo nilmero de associados ativos da respectiva unidade:

li! - nos condomínios e parcerias entre produtores rurais. adotar-se-á um
limite máximo de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais) para cada panicipante,
excemando·se cônjuges. identificado pelo respectivo CPF ou CGC.

...,
Sal. das Sessões, ..e..:?de novembro de 1999.

o projeto, contudo, não preve onus para o Tesouro N acionai,
transferindo para as instituições financeiras, que vêm apresentado lucros
exorbitantes nos úlúmos tempos, qualquer ônus advindo os ajustes propostos.

Conslder:uldo os lucto, inde.idos obtidos pelos bancos. nos últimos anos, nas
operacoes de creàito rural. podemos considerar que os alustes propostos n:lda
mais representarrlo do que o restabelecimento do equihbrio econâmico-financeiro
entre as partes.

. J
I'l ..

Deputado FERNANDO CORUJA

/

o presente projeto de lei t= por objeti.o resolver, -de forma
consistenre, o problema das dívidas oriundas de crédito rural, propondo ajustes
nas condições dos contratos entre as instinúçàes credoras e os mutuários, e
ampliando o unive,ESo de ruralistas que deverão ser beneficiados pelas medidas
propostas. .
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de indices adotados pelo plano de estabIlização económica editado em março de 1990,
independentemente do Iimne referido no *3°, estendendo-se o prazo de pagamento
referido no § 5° em um ano.
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N~ 1.742, DE 1999
(Do Sr. SeraflIll Venzon)

Altera o art. 113 da Lei nO 6.213. de 24 de Julho de 1991. permrtlndo ao beneficiário optar
pela agência bancána de sua convemênCla para recebImento do beneficio prevIdencIário.

{ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24.11)

oCongresso NacIOnal decreta

An.I' Oan 113 da LeI n' 8c13.de14de)ulhode 1991. passa a
vigorar com o seu paragrafo umco transfonnado em * 10 e acrescido de § J,0. com a

seguinte r~dação

"An.113

~ 2° No caso do pagamento ser efetuado

atraves de depósito em conta corrente. caberá ao

beneficiano optar pe\a agêncIa bancàna de sua
conveméncla na data do requenmento' do

beneficio"(NRl

Art. ~1I Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nP 8.213. de 24 de Julho de 1991'. que dispõe sobre os planos
de beneficIOs da Prevldencla Social. prevê. em seu ano 113. que o beneficIo podem ser
pago mediante deposito em conta corrente ou por autonzação de pagamento.

No entanto. cabe 30 Instituto Nacional do Sel:PJro Social, ao

deferir o beneficio requendo. indicar a agência bancana que fará o pagamento do

beneficio. le\'ando em conta eritertos mternos. e não o da convemência do segurado. Desta

fonna. os beneficiàrios, em SWl maiona Idosos. têm que se deslocar para locais distantes

de sua reSidêncIa para receber o beneficio previdenclano.

Em contraposição a esta situação. o Proleto de Lei de nossa
autona pretende que 05 próprios segurados. ao requerer o beneficio. indiquem a agénela
bancaria de sua preferência.

Diante do exposto. contamos com o apoio dos Senhores

Parlamentares para a aprovação desta nossa ProposIção

S.la das Sessões. em..3de seL"""t"de 1999.

--~
~.

Deputadl>'SERAfIM VENZON

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos - C.DI"

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTIJLO 111
Do Regime Geral de PreVIdência Soctal

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

SEçAo VIlI
Das Disposições Diversas Relau\'as as Prestações

An. 113. O beneficio poderá ser pago mediante deposito em conta cOlfente
ou por autorização de pagamento. confonne se dispuser em regulamento.

Parágrafo tinico. Na hipótese da falta de movimentação a débito em conta
cOlfente utilizada para pagamento de beneficios. por prazo superior a sessenta dias. os
valores dos beneficios remanescentes serão creditados em conta especial. il ordem do
INSS. com a identificação de sua ongem.

* Paràp.roro acre.\cldtJ pela f.t!l n··X)'-O. JL' 15 fJ.J Jl)l)..J

PROJETO DE LEI
N~ 1.744, DE 1999

(Do Sr. Silas Câmara)

Cria a oOrlgação de Instalacão de gerador de energIa em nOsplta15 00 SUS

(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA. E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24.11)

o Congresso NaCional decreta

Art 1° Os estabeleCimentos hospnalares Vinculados ao

SIstema ÚniCO de Saúde que possUlrem centro CirúrgIco centro obstétnco.

centro de tratamento intensIvo. unldade coronana ou qualquer outra Instalação

que requeira a não Interrupção de procedimentos e eqUIpamentos fica

obrigada a Instalar gerador de energia elétrica dotado de sistema Butomatlco

de aCionamento

Art. 2" A não observãncla do disposto no artigo anterior
sUjeita o estabelecimento Infrator a Interdição pela autondade competente.

Art. 3° Na regulamentação do disposto nesta lei. O Poder
ExecutiVo devera defInir o porte das Instalações sUjeitas a obrigatoriedade a que

se refere o art 1° assIm como o prazo a ser dado para os estabeleCimentos

hospitalares se adequarem as eXlgenclas

Art 4° Esta lei entra em vigor na data Oe sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

Os meios de comunicação dão conta amlude de casos de

aCidentes. até mesmo fataiS. que ocorrem em hospitaiS oevldo a Interrupção no

forneCImento de energia elétrica

Cirurgias que são ínterrompldas abruptamente. respiradores

e Incubadoras param de funCIonar deVido a cones rnomemaneos ae energIa.

partos complicados sofrem retardamentos, apenas para cItar algumas situações

relatadas. fazem parte do cotidiano dos estabeleCimentos hospitalares. mormente
os localizados no norte do País. onde a crise energética vem se manifestando

com grande IntenSIdade

Se o conheCimento e tecnologia humanos não tivessem

alcançada desenvolvimento sufiCIente para cnar meIas capazes de eVitar as

efeitos deleténos que uma Interrupção no forneCImento de energia pode trazer.
teríamos de nos conformar com essa eventualidade e aceitá-Ia como um fiSCO

Inerente as Intervenções cirúrgicas e demaiS procedimentos mediCas

A humamdade. contudo superou ae ha multo esse estagIo

e hOJe contamos com sIstemas capazes de fornecer energIa sem qualquer

solução de continUidade. De fato, edlficlos modernos e grandes empresas
usuánas de equipamentos de IOformatlca contam com geraaores ce aCIonamento

autam.tlco. que permitem a utilização continua de elevadores e compUladores
sem que cortes fortUitos de eletncldade sejam sequer percebidos.

Se as empresas de outros setores podem contar com a
avanço propICIado pela tecnologia moderna. por que não estender tais beneficios
aos usuánas de serviços hospItalares?
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de 1999.deSala das Sessões. em

A afixação. no· veiculo e nas dependênCIas do
estabel&eJmento. de lodos os valores que o consumidor deverá pagar
para ler seu veiculo regularizado é Indispensável para Que haJa uma
efetiva transparênCia nas relações de consumo e se protela o
consumidor da ação de fornecedores mescrupulosos

Pelas razões aCima expostas. contamos com o
apolD dos nobres pares desta Casa para a aprovação da pretiente

propoSição.
~ . -'~ \

de 1999

/

"-,'-'ru.v-
o.p-ulJldõ SILAS C~~'flA

Cremos Que a Instalação dos aludidos eQulpamenlQs

prOPICiara a atualização tecnolog1ca dos hospdals de nosso Pais e a segurança ê

o conforto que nossos cidadãos. sem Qualquer dlshnção são merecedores

Isto posto esperamos contar com o apoiamento ae nossOS

Ilustres Pares no Co~esso N8CKlll81 com vlsla a aprovação de male"a lão

Importante e de tio grande alcance socIal

PROJETO PE LEI
N: 1.746. PE 1999
(Do Sr.llkpo Radrigtlft)

~'- lf
/ 'fi .... •,'\

'" Deputado.El\SroRODRIGUES

Ocnga o revendedor de velculos noVO$ OU usados a Informar o consumidor ao va\Or das
talUls e "opostos CObrados pelos 6rgaos pUbllCOs para Que o mesmo Circule IlVfemente, e

dá outras providenCIas

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS. E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO IART 54)· ART 24.111

"1.I:r;jSI.Aí"À{\C'IT U)A.·\ ..n,\Il' PU..\
C·OOIIO':"·\íAo 1>1: .:sn 'no!> •.•.C;jSI... 11\'0' .. , .Dl"

U:I NU U78. ,li: II P[ SET[!\IBRO m: 199ft,

o Congresso NaCional decreta'

DISI'()F SOBRE A I'ROII;(',\o DO ('ONliIlMIJ)()R
E DA 111 :TRAS l'IW\'IDi;l'o.n·\s

IITI:l.() I
Uus Dlreu"s 00 (',,"sumu!or

Art, 10 O reVflndedor de veiculos novos ou usados
fica obrigado a afixar.· no veiculo exposto a venda. cartaz
ellborado com caracterll$ facilmente legíveIS, contendo a relação
e o corrllspondente valor das taxas e Impostos cobrados pelos
órgAos públiCOS para que o mesmo possa CIrcular livremente.

Art. 2° Se o revflndedor de veiculos novos ou
uSadOi oferecer IIlrvlÇO de despachante. ou mdlcar alguém para
"Sll fim. devar' afixar. em local vislvel. cartaz elal>orado com
caracteres facilmente Ieglveis. contendo a relação e o
correspondente valor dOi serviços ofereCIdos. bem como a
autorização ou permislão de funCIOnamento emitida pelo órgão
püblico competente.

AIt. 3° O dHcumprimtmto duta lei caracteriza
infração dai normas de dlfHa do consumidor e sujeita os
infratores às sanç6es do art. 56 da LII nO 8.078. de 1990.

Art. 4° Esta lei entra 11m vigor nl data de sua
publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

A transparinCla nall relaçOes de COI\IUI1lO.
conforme definido em seu art. .... é um dOI ObjetiVOS a ..rem
implementados pelo Código de Proleçào e Delesa do Conlumldor.
Nau, sentido. apresentamos o prennte PrClJllIo de tei qui vIII 10
atendimento dessa importante diretiva contida no C6dlQO.

O elevac:io valor dos impostos e taxes que devam
ser pagos pelo proprletlirio de veiculo. acrescido do vlllor dOi
serviços de despachante. Costumam ser uma de&agr",WlI IÚÍ'Pflsl
aos consumidores. Pois. ao vender um veiculo nO\lQ ou UlI4o. vil de
regra. o vendedor não expõe claramente todas ai dllPllll'
envolvidas na transação. limitando·.. a informar o valor do VIlculo •
seus acesSÓl1OS, o que leva o consumiQol' a comprometilr toda • lUA
disponibilidade financeira somente com o preço do \IfIiculo. ignorlllllo
que incorrerá em outras llet;pesas. para IM quais fIIlRI 'r.empre ....
~parado.

CAPITULOU
Da I'"liuca "'acJUnal oe Relaç"es <Ic (' UIISUIll"

.\n 4" " !'ollhca t'aclllnal oas Rc1aç"es oe ('"nsumo lem por ohJel"'" "
atendimento das n~ccssldad~s dU5 consumIdores. H respeito a ~ua dlgRldade. ~audc c
"cuurancól. a nrntctãn de s~us IOlcresses' ccnnúmu:us ti melhona tia ~lIa uuahdadc tk
\ uJa. hcom CHmn Lt transparcm.:aa l.' harmoma das rdaçnc~ lk LIlIl!iUll\n.•ltcndu..io!> ,l"

...egum1cs prmclplos
• :rllI!U, ·1.UlUl" • 0111 TI:dll~illj dlJJil Jll'II1I,~'1 n ')fl/l,\ J. ~ J 11.' /')')5

I • reconheclmenlo oa \'ulnerahllldadl: 00 cOl1sunlld"r no nJercaoo de
l;oosumo.

It • açào governamental no ~cmldo IIc prnlcg~r ctclI\ am~lllc (} consumidor'
a' por InIClatl\'í\ dlreli1-
h) por mc~nU\'n'i a cnaçàu c dcscnvnl\ rmcnto ue assoclaçôcs

rcprcs~ntatl\as.
el pela presença do i'slaào 00 mercado de consumo.
dI pela garantia dos produtos c ,e" IÇ'" Lllm padr.'e, adequadas de

quahda<lc. segurança. ourabllldaoe e desempenho.
111 • hl1l1llllllllaçào dus Interesses dos paOlclpanle, da, relae"cs de consum"

e comMlIhih7açào oa prmeção do consumlu"r com a neceSSidade de dcsenvolvimcmo
eeOllÓmaco e tecook'glco. de m"do a \.ah.hlal '" prmclpll" nos quaIS se funda a
ordem ecomimlca IAn. 170. da Constltulçào I·edemll. sempre mm hase na hoa·jc e
equllibno oas relaçõcs entre cUllSomlonres e rornecedores.

IV • educaçào e mlOrmação de lilfllCcedorcs e consumidores. '1ulllllO aos
seus direilos e <lcveres. com u"as a melhOria do merea"" de{;"nsumo.

V - InCt'fltlV(I a criação Jlelos ttlrnCccuurcs de I1lCUl~ cliclcntc~ de controle de
qualidade c S~~~J.f~a uc prntlulos c ~cr\'u;u~, asslln com'l llc: mecanismos altemall\oS
dc solução <Ic c,mllitos de consumo.

VI •"cülbição e repressão elielentes 'de todos os ahusos praltcados lU'
mercado de elltlsumo. IIlclum,c a con""rrêncla desleal c ulIIIlaçào IIlde\',da de
IRvclllllS e crilll;ÕCs industnalS dl\S marcas. e no",es cumerclalS e SIgnOS olStmnvos. 4ue
pllIllllll ellllllll' prcJullllS aos consulllldotcs. . •

VII· raclOlllllilação e melhoria d"s semços puhlicos.
VIII· csl\ldo c'msllU1le das m...bticações do mercad~l de consumo

• •• " •••••••• , ~'! ~~,I.'~."'" ,••••.•.•.•......•......•.•........... t •••••••••••••••••••••••••••••••

CA!'ITl·I.O V1\
1)1IS Sançõcs AdmmlStJall\a.'
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~o entanto as e~igenclas da "da moderna estão
convenendo um número consideravel de plllS em pessoas ausentes da vida
dos tilhos. fato que motiva uma Situação altamente desfavorável a educação
da criança e. o que é pior. cria um terreno fénil e propicio à proliferação do
uso de drogas. uma das mais temidas mazelas sociais que amedrontam o
mundo.

Algumas experiências isoladas estão demostrando que, ao
trazer os pais para dentro do ambiente escolar de seus filhos. nlo apenas '
como panicipantes das reuniões convencionais. mas. especialmente. inseridos
no cotidiano da escola. viveneiando os problemas diàrios e prestando auxilio
na solução dos mesmos. essas escolas passaram a apresentar uma melhoria
signiticativa na aprendizagem dos alunos. na conservação do patrimônio e.
em especial. na reduçào do consumo de drogas e da \'Iolência entre os
discentes.

. Ocorre. porém. que. nem sempre. os pais têm como '3lU8r,

lOIllS eficazmente. nesse campo, em razões de cumprimento de jornada de
trabalho.

. Assim. a presente proposta pretende possibilitar àqueles
empregados CUJos filhos estejam cursando (} ensino fundamental. em escolas
que apresentem uma proposta efetiva de educação panicipatíva. wna relativa
condição de disponibilidade de tempo para acompanhamento efetivo da
educação de seus descendentes.

É cena que haverá um ônus fUl8llceiro para alauns
empregadores. Também é cena que se trata de um preço com retomo
altamente compensador. Isso porque. além do respaldo para a sociedade como
um todo, o bom ajustamento familiar do empregado constitui fator de maior
produtividade no seu trabalho.

Desta feita por considerar meritória e relevante õ
proposto na presente iniciativa peço o apoio dos ilustres Pares desta Casa
para a provação deste projeto de lei.

An. 56. As Intrações das nonnas. de. defesa do consumidor ticam sujeitas.
conlilnne o caso. às seguimes sa'lções administrativas. sem prejuizo das de natureza
civil. penal e das defimdas em nonnas espeçlficas: ,:' .

l-multa: .
11 • apreensão do produto:
IIJ • Inutllização do produto: I' .:

IV - cassação do registro do produto junto ao or~ão competente:
V- prOIbição de fabncaçào do produto:
VI - suspensão de forneCimento de produtos ou serviço:
VII - suspensão temporana de auvidade:
VIII- revogação de concessão ou pennissão de uso:
IX - cassação de licença do estabeleCimento ou de atiVidade:
X - interdição. total ou parcial. de estabeleCimento. de obra ou de allvld311e:
XI· Intervenção administrativa:
XII - imposição de contrapropaganda
Parágrafo imico. As sanções previstas neste aRlgo serão aplicadas pela

autoridade administral1va no ãmbito de sua atribUlçào. podendo ser aplicadas
cumulatívarnente. inclusive por medida cautelar antecedente ou InCidente de
procedimento administrativo.
••••••••••••••••o., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• , •• ~ ••••• ," _•••'0 .

PROJETO DE LEI
N21.764, DE 1999
(Do Sr. Fernando Zuppo! .

Aa1!scenta Inciso ao art. 473 da ConSOlidação das Leis do Traba,hO - cí:.1'. para pennitir a
ausilncia ao trllbalho do empregado em atIvidades ligadas ao processo educativo de seus
descendentes. alunos de enSino funáamemai.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 1639. DE 1999)

Sala das Sessões. em de de 1999.

o Congresso Nacional decreta:

An. \0 O ano 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho.CLT, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452. de l° de mlllo de 1943,
passa a vigorar acrescido do seguinte Inciso VlII:

"Art.473 · ··..· ·· ····· ..
Vl1l - ate 4 (quatro) horas..em cada 30 (trinta) dias de
trabalho. para comprovadamente exercer. no ãmbito
escolar de seus filhos. alunos de ensino fundamental.
atividades comprometidas com o processo educativo ou
com a valorização da escola."

An. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É inconteste a imponãncía da educação para o
desenvolvimento social e a consolidação democrática de um Pais. Tambem é
notória a situação de sueateamento de nossa educação, do que decorre a
degradação dos valores morais. políticos e eticos. o que gera vio1!ncia e
conflitos desestrUturadores de nossa sociedade.

hnponante considerar tambem que a educação não é um
processo estanque. de responsabilidade exclusiva dos edu'ckdores e dos
governos constituidos. Pelo contràrio. cabe à familia o dever primordial de
proceder á educação básica para a vida contando. para isso, com a
concorr!ncia da escola e dos órgãos governamentais.

Em consonância com esse entendimento. a fitOsofta da
escola moderna especialmente do ensino' fundamental. está embasada no
envolvimento dos patS no acompanhamento e na paniclpação na vida escolar
de seus filhos. Somente assim. escola e familia poderão exercer uma função
social tranformadora realmente efic~.

~.... .........
t.--\Ul.~ \ \'I.:v'f

Deputado FERNANDO JdlfPO
.......

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE;';ACÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeD•.

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

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

TiTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

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

CAPITCLOIV
DA SUSPENSÃO E DA INTERRUPÇÃO

, ••••••••• 1 , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. An. 473. O empregado poderà deixar de comparecer ao serviço sem
prejui70 do salário: ,

• Arl.·r3 ,:om reduqjo tludu peltl n~·l.'r(:Jo-letn" ::9. de 28 {JJ 1967.

.................~, , .

YII, - nos dias em que eSliver comprovadamenle realizando provas
de exame vestibular parI! IDgresso em estabelecimento de ensino superior.

*' InCISO w:r(!,\'cldo pda I.L·I 11 ')..J-I. th: 1-1 dI.! /UI/lO ti,,' 1')97 ,[)()(.' dI!
:5,r I!J')'Z. t:mi·/l!tlral..'.,JeuplIhlu:r.u.:iím .. -. .

:"'n''',474, A '5uspensão do empregado por màls de 30 Itrinral dias
consecuu"os Impona na resclsào IDJusta do contrato de lfabalh& .

...................... ,;., "'. ., " : :: 1· ; ; •••••••••

. ,. .
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abaIlU

PROJETO DE LEI
N!! 1.776, DE 1999

(Do Sr. Sérgio Novais)

Dispõe sobre a obngatonedade de uso da língua Ponuguesa na comunK:aÇio oIIciIle dlI
outras provldênclas.

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N01 67&. DE 1m)

o Congresso Nacional decreta

An. 1° ConSIderando que .Iingu. ponuyuesa e o Idioma olicial da AIpIlIlica

Feder.tlv. do BraSil. no. leono. do ••pOI do an 13 da Con.lIluiç40 Feder.l. e obriplório

o seu uso na comunicação mal. t:scnl•. audio""lsual t: t:itcrónicl olicial

P."',r.fo .nic•• Par. eleilo do que di.põe o e.,.. de"e aml". tllltllIIe·"

por comurucação oricial

I •• emanada do. Podere. Leyislativo. E~oeutlvo • JuclicilllO•• das

inslIluições e "CISOas que exercem nlllçóes essenciais a IUltu,•.

11· J .m.nad. da l:niio. dos E".dos. do Dismto F<derale dos ~ltllllClllÍll'

.\n. ~o O Poder E~ecutl\·o reyulamem.r. e". lei no prazo nwamo de 9')

Inoventa) dias :I contar da dltl de sua publicação
\n. JO E". leI en". em vIgor na dai. de su. public.do

.IUSTlFICAÇ.\O

E nroriJnoamcmc lamemavel qUtl li u'iO abuSiVO d.: D:uurlS t' :"óoreslÓes

l!~nran~elras m\ "CIO UJ Im~ua ptmUiJuesa 13 illlnl3 a -.;umuntcaciio n1iC131

De lato. 1.1010 ~3 ~()mUmc::ll;:io ,lri1l c clterlta.••:mo na .1UQIO...·ISUai t:

cielromCíl 005 meios (lIiCl:lIs. nml·s~ um u~o crescente U~ t'ilJ:l\raS ~ t:l(press04:S ~m tanvua

1!5trangelra. t:m g~r::lI em Inl:'!hh•. \Iue nâo aDenalt turnntam il nt\S\a IInllUQ mInem:!. • '.Im bem

Imatenal do oatnrnómu ..:unural nrulieiru • mas lamDem ":lmtunQem tl ":ldaóAo ~omum.

Jificultando amda mais (h li1 dlticelS meandros Ull burocrólCla .ldmlnlstrilu...·1 naclOnai

E de admirar ~ lamentar. por el(emplo. ~IUC a S~crClarul 1.1" Es.tado do

Desenvolvimento ('rbano da PreSidência da Republica mantenha um InrOrmIU\'O onde 11 le,

no cabeçalho. J expressào t:m m~lês "t!M'\"~IIl!r~ e que I Câmara dos Deputados toMa um

iervlço de t:hppme Qa sua Secretana de Comunícl1ção Soclll

Recentemente. ahas aUlondades econômicas brasileiras UWlm, ~ COftVIfIII

,elelõmca. gravadas. dlvldg.da. pelo. meto. de comumc.ção de m..... denlre OUlras. a
palavra bular no iugar de licitar

'\ão ~,Ih:m as t1eSCUln35 da giobahz3cao. dJ mlOnnil1lCa. da ~:\ c:ittrónJej&

\;ào O que estamO$ ai JSSISur l! uma descaracllmzação da hnl!ua ponuyum, c:ncabeçIda

pela pr~ção . ..:on5u~'·epuDlicidade de bens, produtos c: SCf'\'tÇos. lo: que UI in\'lGe qora a

.:omumcação oJat'-"l!scnta. :ludíovl"uai e e1etrômca oliclai

I' O aue pretendo l:um a presente rropo:ma h:~I!iiall\a L' lào.'oOmCnte coibir 1\

Jbuso desSt: proceS!in de dC!lcaraclcrlzaçíio da hnl.Jua Pltrla. lmDCdlndo. ~nm a forca da lei, U

uso de palavras e e,xDrcssócs eStrln~Clras na cumumcac40 nticial

r~nho ..:unrianca \Iue 1\ PrCllelo t1e I.el que I'ra !tubmtlo .t f.imara uni

Depurados cnntara com o apoIo e 3 IDrovaçio tios meus nobres cul~l}15 nesta CiA

'iala das Se.sões. em .ie Jt .19'l'l

~. A./..-~
Depul.do SerylO '0\111

. /.
'.

"I.ECilSU(·ÃIH·ITAPA '\'\IE~APA PF.I,.\
('llCIRPI:' "'.\11 PF. F.STI·PClS l.I:msl ..\ l'I\'11li - , .11I"

CONSTITUlÇ,,\O
DA

REPi·OI.lC\ FEDERATIVA I)() BRASil.
19811

.............................................................................. ó "." ..

TITULO 11
Dos Direitos e liaranlla.~ Funt!umeI'1IUls'

t'APITUI.O 11I
Oa 'NácioIIalidade

..............................................",:,.\••,. 't~'.',••~ •••~ ~ u .

Art. 13. A língua ptll1u@uesa Co Idioma oticml da Republica Federativa do
Brasil.

§ I" sao slInnolos da Reflllblil:a I:edera\lva do Brasil a h:lndeira. o hino. as
armus e 11 selo nacllllllUs.

~ 2" Os Estados. II Dislnlo Fedi.'f"dl c os Mumclplos podi.'fào ter silnbolos
próprio!!.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N:·1.777, DE 1999

(Do Sr. RIllleIK 811_)

~ nova~ _ arts. 43 e « da Lei nO 6.015. de 31 de dezembro de 1973. que
"diIp6e lQllre di RlIQIItrdI PllIlIlc:c$ e dá OUlflIS provtdéllClU"

IA COMISSÃO O~ CONSTITUIÇÃO E JUsnçA E DE REDAÇÃO. ART 24. 11)

An.I·. Os anlgos43.caPIII.e44daL.:ln'60IS.deJldedozenlllrode
1973 (leI de RCfISlfOl PúIlIICOlI pessam a V"gon< com °seglMnte le.lO:

·An. 43. Os livros de proclamas serio escrinndo. cronolo@lcarnenteCOlll
\) l'tIIIIIIO do que cOfllllr dos cdllllS rceebrdo. de OUI", ,,"·entlU. todos lISlIlIdo5
",oI1dal.

M. "" O ""1lrlI do .dual de casamemo • que .: refere °am., aNIrior.
- lOdII AI trwllclc6ll1 qllllllO a lIplICI de publllação e os '*
1lIlIIIIlIIiII"

olIllTlfK:AlI\'"

IllllW, no lIf\lNdllllC'lllO clt hlbilillNA PIO\'II PI/I eIIIIIlIIIIO. \11II fIoa
....... 11I IfIVI'IlIII tIllI llI'liMl IfIlUtIMIIIi "'__ do 1OfI- do lIllIIO dt
_ ... livro pnl\ll1O 11I\1lI1~ JUllIHIlIIlII Çllllll do .dua' dt lIl'lIÂIIlIIIo qUI
•~ pela IIftIII'OlISI. <lIlIlI houver.••t11C1do no I~I/II' ~~ dt _
~qulaZfISldlulan.I.I.doCIidi.,Civill.

. A...... lOrI1We de5Mces5ano o lCgt"ro daqMele lllO '"' Ii\'lll proprio
(11\'10 Dl. mClnlo porqllC • cemdio de habilitação e expedídllll'O'°decano do pruo

. IClli de publicação. com base em elemelllos cons_ doi 111IOO da propna
habilitaçjo de =amemo.

l) reb~S1ro que se pmende abolir •. porwuo. J,,,"U1do de qualquer
....idade pmlCa que: °J_flqUl, sermKlo .pet1a5 para ",olumar o al'lIUIYO das
..emlas de RegtSlroCi\1I eonerar .. pancscom despesas lnutell.

. . CenldÕlf do lC\!lSlIO do edilll. ao llIIlI se sabe. nio • CXlIIida pn
lllIIlidode :II1!UIl\O. Se po<VCJ1lUra al!!\lClft _'11I' lMl P\'IlIlldIIr obl6-ll. IIfIIlqlIICIida
ÇllM base no••I:memos conswue5 do. autos da habclitaÇl\o pravlado_.

AI.... "diSSO. o Dira". flonuWUês que ,"""ro tal rt;1Sl10. de lIti mlltlCl,Q
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"LEGISLACÃO cuAPA 1\:\WADA PELA
CooRDENA("ÃO DE E.~Tl·~I~ I,~Gt~ATI\'OS - ('.DI"

LEI N° 3.071. DE OI DE JANEIRO DE 1916.

~~ '. ;

COO\GO Cl\·\l.

•• ••••••••• •••••••••••••• ••••:.~. : ••#•.•<:'~.,~~.: , .

I'ARTE ESPECI.·\L ..

LIVRO I
Do Dirello de Famllia

TiTIJLO I
DoCasamemo

CAPin:LOI
Das Formalidades .I'rel\ml~ª"bs\

.........................................................·················i·· ..;·\~·························· ..·· ..

An. 181. A vista desses documemos apresérilndos pelos pretendentes. ou
seus procuradores. o oficial do registro lavrara os proclamas de casamenlo. mediante
edital. que se alixani durante 15 Iquinze I dias. em lugar ostenSl\'o do edificio. onde se
celebrarem os casamemos. e se publicara pela Imprensa. onde a hou\er I An. 182.
paragrafo itmco I.*1° Se. decorndo esse prazo. náo aparecer quem op~n\1a Impedimenlo. nem
lhe constar algum dos que de otieio lhe cumpre declarar.' " oticial do registro
cenilicara aos pretendentes que estáo habIlitados para casar demrn nos 3 IIres) meses
Imediatos IArL 1921.*2° Se os nubentes reSidirem em diversas clrcunscnções do Registro Civil.
em uma e em outra se publicarão os editaiS.
...........................................................~ .

'!

LEI NU 6.015. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.

DISPÓE SOBRE OS REGISTROS PlmUCOS E DA
OUTRAS PROVIDÊl.;CIAS.

TITt:LO 11
Do ReglSlro L'i\ il das Pessoas l"aturals

CAPiTULO 11
Da Escnmração e Ordem do Serviço

..........................................................................................................................
An. 43. Os livros de proclamas serão escrimrados cronologicamente com o

. resumo do que constar dos editais expedidos pelo propnn canório. ou recebidos de
outros. todos assinados pelo olicial.

Panigrafo itnico. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo
interessado.

An. 44. O regIstro do edital de casamento contera 'todas as indicações quanto
a epoca de publicação-e aos documentos apresentados. abrangepdo também o edila\
remetido por outro olicial processante. '."
......................H '••; •••~ 0,0

••••• ••••• 0.0 o •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ..I:~.~.··..•·············· .

PROJETO DE LEI
N2 1.778, DE 1999

(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera o art. 37 da Lei nO 8.934. de 18 de novembro de 1994. que OISOÓfl SObre o RegIStro
PubliCO de Empreus MereanU e Allvidlóes Afll1s e dã outras proVld'noas.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVIÇO PUBLICO: E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54)· ART 24 111

o Con2resso ~aeional decrela:

An. I" . () amgo 37 pa L~I nol 8 934. tlc.: 18 d.: novembro dI! 1994. passa a
\'lb'Orar com a s~gumtc redação. transformando o para!,-,'Tafo umco em ~ 2°;

.. .~n.;}Oi lnslJUlrào obngatonamc:ntc O~ pedidos dt: arqUIvamento

I· .

11· .

11I .

I\'.

v.

VI .. pro\il de contrataÇão de: protisslonal ou empresa [)(lJi1 prestação de
serviÇOS contabels. devidamente mSCnto ou crcdenclilOól. rcspcCl1\ilmente. JUnto ao
orpo de fiscalização da anvld3dc prOlisslonal

~ I" :\ prova indicada no mClso VI deste amuo lÍl.:ver:l ser rC\'alidad3
anualmente. p!rantc o orgia de fiscalização protisslonal. -c a cnda 5 (cinco I anos
atuahzada perante a Junta

Art. 2fl
• Esta lei entra em vigor n:l data de sua pubhcação. revogadas as

disposições em contr:uio

.n:STlFtC',\C\O

Este projeto de lei \'ISll ao apnmorilJ11cnto das t1CÔl!\ d~ fiscahzaçào do
exercu::io da ah\'ldade contabil

A panlr da apro\'ação da alteraçào na 1.":1 n" RQ~-t Q.t () nome do
profis!aonal ou da empres3 contratada r~sponsil\el ~lo~ rC!c-'1saros contabels das
enlldadeS abrangidas pela cl(iada LeI. serão aCCSSI\'CIS iJ quaisquer Interessados
Reveste-se. ponanto. de mi11S uma poSSibilidade dt: controle !'.(lClal

Os dados l;ontabcls sobre qualquer entidade. publIca llU pnvada. devem
revcsur·se de alio grau de fidedl~·mdadl· para não mduzlr u. l:rru ~ucm iOf reahzar
transações com essas cnud.i1dcs

Este pro.ICUJ CSLl sendo reaprescnl.i1du em homenagem ao
Deputado Sergio Aroue:.!. autor da Idela

Sala das sessões. emL9'dc~de 1999

I~
IlU~U'Atlll I ·...;ml

lEGlSl,\ÇÁO rrrhllA A~I'~.\IlA I'h~\
COORDEK\~' AO DI' ESTl'PO~LLOISLATII'O, • reDI

LEI N° 8.934. DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

DlSPÓE SODRI· O RhlllSTRO PÚBLICO DE
EMPRESAS \mR""SllS I: ATIVIDADES
AFINS E DA OI·TIV.~ I'IHlVIDliNCIAS.

. .

TiTIJlO I
DO REGISTRO PÜBLlCO DE EMPRESAS MERCANTIS E

ATIVIDADES AFINS
...............................................................................,..

CAPITIJLOIIl
DOS ATOS PERTI:-JENTES AO REGISTRO PL'BLlCO DE E:-'1PRESAS

MERC,\NTIS E ATIVIDADES AFINS
..................................................................................

Seção III
DI Ordem dos Sen-iço,

Subse~io I
DI Apre.entlção dos Atos e Arqui\'~mento

............................................................................................................................
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An. 37. Inslnnrâo obngalonamente os pedidos dc arqUl"amemo:
I • o insuumemo onginal de constimição. modilicação 011 eKunçio

de empresas mercantis. assinado pelo limiar. pelos admlmstradores. SÓCIOS
ou seus procuradores: ,

11 • declaração do timlar ou adminiSlTldor. fll1llllda sob as penas da
lei. de nio estar impedido de eKercer o comercio OU a administraçio de
sociedade merell/ltil. em ,·,nude de eondenltÇão cnmmal:

• h"'IMl li ~"m r~·U/JI.UII âiJchJ {'l:JIJ \1L'Ú"lll I'Tfj\"\lIrrU" :. V),J.::. \I"

:~ (lt) 19f)'J

• O t"ta &'lIérior dizia:
"li . a cCOIdào crlmmal du rcglstru dc fCIIO' a.lulzados.
cornprobaloria de que mexiste ImpcdllllCntO Icpl a
panieipação de pessoa lisjça em emprtSl\ mcreànlil. como'
timllll' ou admimslradora..por não 'estar incurso nas penas dos
crimes previstos no art.l\. incito 11. des.. Lei:"

11I. a ficha cadastral segundo modelo aprovado pelo DNRC:
IV • os eomprovll/ltes de pallllflento dos preços dos serviços

COITespondentcs:· .
V • a prova de idenlidade dos limiares c dos administradores da

empresa mercanlil. .
/Wagralo Iinico. .-\Jem dos relmdos nesle aníl!o. nenhum OUQ'O

documenlo scni exigido das linnas indi"iduais c socicdlldcs referidas nas
a1incz1s "a". "b" e "d" do inCISO 11 do an.32.
" ,., .
......................, .

PROJETO DE LEI
N:l.779;DE 1999
(Do Sr. BIIpo Wallllerval)

Concede adiCional dfI inlaJullri<lade &OI tr_1I&dOlft QUlt aluam no comIlata a ,..... doi
animais he<bivoros. . .

(As COMlSSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E, SERVIÇO PÚBLICO: DE
FlHANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E OI! CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÁO(ART. 54). ART. 24. ti)

oConcresso NlCiOll8l dal:rCl&:

A1t. 1° É &JItIIlI*Io lIOf II'&bIIIIadorts q~ ex«Çalll
atividades ou operaçõcs de combllc li raivr cIol .111 hcrbí\'Ol'Oll. adicional de
insalubridade no valor de 25% I VinIc c CÍIlCO por cOntO I sobre a~
normal.

<\no ~. Està iei entra em \igor na daIa de SUl publicltÇAo.

An. 3· RevoJ!&lll'~as disponçÕli .m cO!\IfÍl'\O.
/ '.'. .

/' . ..
~STIFICAÜ(j

. T~ prescQle rntKiIda di: .1Illl11ll ~ Juu* r~I\'IIlIlIcllÇio !lo'
sel!lllento de mão-de-obra que excn:cm SIlIIi IUVIdadI••m CIlIIIIlO dll'tlO~ OI
agentes trlI/ISIttIssores da Illlva • Cllltmudade yravt••_IOIlI. ~1lI\IIdI por \111II

que alcança o cerebro e o siSlCma nervoso :tM,»lO~.

/ Atê ho~ nào se cicseobriu tr&l&lllClltO cspecil\co' para lua
doença. 0/que equl'ale dizer· que os trabalhadores. em. aPllÇO coloi:lIlI IUI
própria "Ida em risco. indo muito aIim da prennssa Iitica c.abtltclda no art.
189 cOll"soIidado ~\ cKposíçio doi cmprcpdos a alJClllC5 nociVOI a SIIidc. É
mcdjda"de inteira' jl/Stiça.~. UItI\If&f O· adleÍOll&i de insalubridade. em
l!fllU lIílixiJUlI ill<;lusív~, """ <;llll~ llllli'lI i1u••tllllllllis llCt·bi'lll·~.

, J '
Por' CSIU razões. ea&nIOS cenos de contar com o endosso

dos Nohre~ Cnlcga~ Cllt\!feW~n rara n êlcitn desta medida de justiça.

~~~
\.

• I \, ~

. 81 PO ANDD.VÁL

LEGISLACÃOCITAOÁ ANEXADA PELA
COOllOE1oóACÃO OE ESTI:OOS LEGISLATIVOS. C,DI

DECRETO-LEI N° 5.452. DE 1° DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

ÀPROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
. DO rRABALHO.

TiTULO 11
DAS :-';ORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO

.................................;.: .

CAPÍTULO V
DA SEGURANÇA. E DA MEDICINA DO TRABALHO

Scçio XIII
Da, Atividades Insalubres ou Perigosas

An.. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas qllC. por sua \IlllIIrela. condições ou mêtodos de trabalho. exponham
OI CI'IlJlI'CPdos a DlCRICS nocivos á saúde. acima dos limites de tolcrfincia
lixados em razio da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
ClqlDSiçlo aos seus efeitos:

•.4rt.189c"'If n:tiuI;ãflclada ".Ia I.el n"6.514. de 22 1119-~.

..................., : .

PROJETO DE LEI
N~ 1.781, DE 1999

(Do Sr. Jovair Arantes)

Dí&Il6e sobre o cancelamento das sanções administrativas que discnmlna. aplicadas a
HIVIdores publicos. e di outras providenCIaS.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO: E DE
CONSTITUICÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)· ART. 24. 11)

O Congresso NaCional decreta:

Art. 1° Sio canceladas as sanções administra1ivas aplicadas
a llIIVidores púbUc:os em dec:orr6ncia da participação efetiva em movimento
~ôrio. emre 5 de outubro dfl1988 e a da1a de publicação des1a lei.

§ 1° A participação a que se refere o caput compreende:

I - a paralisação do trabalho:

"-o eafoIçode <:onvencirnento por meios paciticos;

11I- o compMecimerrto a assembléias sindicais deliberativas
ou a l8IlIlt6M cong6neres:

IV - o delcumprimento de ordem esc:rita ou verbal expedida
no transcurso do movimDfl\O reivindic:a16rio:

V - outras formas de manifestaçio efetivadas sem o
emprego de meIOS vlO!entos.

§ 2" Entende-se por sançio administra1lva. para os fins
dMta lei. qUlllquer medida que repercuta negatiVamente sobre a fICha

funcionaI do IDnlldor. compreendendo-se nesse conccno. em especial. a

Art. 2" São cancelados os efenos das sanções a que se
relere o art. l' durante o periedo que antecede a publicação desta lei.
IndiJsi..... a supressão do cômputo de tempo de SBrvlço relativo a dias""'_0$. vedando-se a atribuição de eteno retroatiVo de car.iler pecuniário.

Art. 3° O disposto nesta lei não se aplica a SlllVidores
ailiItiados em decorrência de norma legal especifICa.
,.'...

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação•
revogadas as disposiç6es em c:ontrário.
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LEOISLAÇÁOCITAD" "'''EXAD'' PEL\
COOROE»;ACÀO DE ESn.'POS LEGISLATl\'05 ...OI

Mesmo depoiS de acolhido pelos nobres Pares o projeto e

sancionados seus termos. passa-se a uma SitUaçãO de expectativa. Novos

movimentos continuarão se processando sob a tutela da leonina legisia~o

vigente. gerando novas sanções e. talvez. em futuro mais ou menos remoto.

novas propostas como a presente. Entretanto. na dln"mlca dos povos e nl;l

história da administração pública. é a poSSIbilidade de comradições e tensões

como es.. que fazam surgir a tio propalada "luz no fim do túnel"

Mllm. com tantos bons motivos. espera-se a rápida

_itlÇto di proposta sob justificativa.

desetl dls SHIÕllS. em

.~, .
JUSTIFICAÇÃO

NI reforma administrativa. Peraé'u-se valiosa oportunidlClI

de comglr o problema. Ao Invés de equiparar trabalhadores em geral.e

servidoras publiCOS. no tocame ã greve. preferiu o -constituinte deriVado

rebaixar o "status- do dlplo~a legal destinado a regolár a inatéria. de lei
complementar para lei ordínâna. . :.'. '

Aprovado depols de um longo periodo de exceção. O texto

constitucIOnal de 1988 apresenta. 'como sua mais inegável e propalada

virtude. o resgate da cidadania. Podem-se tecer acusações de toda sorte às

bOU e ás más realizações dos constitUIntes. mas não se pode negar que uma

cIaI metas essancillis da Carta. o resiabeiec.mento das liberdades coletiva e

individllllis. que tanto sangue custou aós 'brasileiros. foi alcançado.

Entretanto. em obediência ao pnncipio Universal segundo o

qual nada é perfetlo. até mesmo no capitulo constitucional citado encontram
se distorções e deseqUllibrios. Com efeito. os arts. 90 e 37. VII. da

Constiluiçio. motivadores da proposi~o sob,apreço. promovem. tanto na
versio Ol'iginaJ como na resultante da Emenda nO 19. de 1998. uma
i/1COlllpreensivol discnminllÇio entre servidores e trabalhadores da inlclltivl

privada. Para estes. a greve li um direito natural. decorrente. de formI
imediata. do estabelecimento do vinculo empregatício. enquanto para os

uIVidores nio passa de concessão -generoSa: rio l8Qisíador. a quem. como I

um Deus. li Itribuída a faculdade de interferir no mundo dos fatos 8 limitar lua
inadencla.

Supunha-se. por certo. que 'supnmir à necessidade de

quórum qualificado para aprovação da matéria represemaria valioso estimulo

à solução do problema. Infelizmente. como jã se pôde constatar. panado
maiS de um ano da promulga~o da reforma. não era o quOrum de aprovaçio

o verdadeiro óbice ao encaminhamento da questão,

O tempo demOl11ltrou que fallavam - e. ao que tudo indica.

continuam faltando -. na verdade. condições políticas para que o Plesidente
di República. a quem se conferiu iniciativa pnvaliva sobre a matéria. putle8..
encaminhar ao Congresso Nacional proposição destinada a superar o

impasse. De fato. jâ se vão mais de dez anos da promulQação da Carta e

ainda não se registrou nenhuma proposição encaminhada pelos sucessi~

Chefes do Executivo federai no sentido de atender o disposto no art. 37, VII.
da Carta. Não havia sido remetido projeto de lei complementar. quando

vigorava o texto anteCiOr à reforma administrativa: não fOi encamínhlldo

qualquer projeto de lei ordinária após a promulgação da Emenda n" 19.

O pior de tudo. nessa SItUaçãO por si sóa~. rutde
no feto de que a posiÇão do Supremo Tribunal Federal acerca do aaauntll vem
corIIribuindo para tornar ainda mais dramâtica a luta travada peioa MlVldoru.
Em decisões reiteradas. prolatadas a partir do Mandado de InjunQlo nA 20
(relatado peio Ministro Celso de Mello). a mais alla Corte de Jultit;a vem
declarando a inviabilidade do exerr;ício do direito de grBVtI por parta doa
S81Vidores públicos. enquanto não for regulamentada a nortl1II do IndlO VII do
art. 37 da ConstitUiçáo.

Ora, o que se constitUi. a IlIltir deIM poIlclonamenlo. •
uma situaçio verdadeiramente kllftdllna. Por nlo h_ ragulamenllçlo. a

g_ fica banida. e a solução é ClllocIdI no colll di um doa maiores
intereasadoa na preservação do problIml. o P1Hident1 dll República. que

pode. sem maiores cerimànias. reprimir OI IllClYlllllmoa PfCIdiltll com toda
SOI1e de sanções. sempre com blllll no fItO OI qUi 'nlo ht 1Ii" sustentando a

paralisação dos trabalhos.

É a partir dUM quaato qUI Ii tomI lsiIlriOal a IproVIlÇlo
do pCOf8lo sob apreço. Coma nto _ co;ltI/ntll'fllfr nl lrilélatlva prIVIltiVII do

Senhor Presidente da Rlpllbliol, a Ipraaantaçio por via parlamentar do

projetO da lei qUI 0f8 .. jUltlftcl l'IprIII!ltIl um conaidllllival lllvio para I
sofrida cateQonl qUi li prcpolll ~nde alcançar. Sem dar 80 problema I

soluçA0 daftnl\ivl qUi Cldl VII ml" .. toma In.dltvel. tendo' em vista as

limit8Ç6el di lnicilttvl patlImlntlr, a llfOllOII9IO permite. pêlo mlnoa, que

nio· HÍam OI HlI/lml llllda mIllI CIItl;ICIOl por torça di Ir*clI

PCII~cill. A 111\;10 ell Sua E~ • proposta. rq~~_ndO os

tranllOmOl ClulldCII PIIolnlclVeltlelo impu.. Illllltlco d. que talvez nlo _li
N o ilniCCl culpillo, repllllllteri. nIc 11111 dwlda, um graOOÍOIO geI\ll de
1I1llV11, elll\UlIt Ilpo qUlIIPITI o mero bUrocrata de .slldlsll. li'

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TiTULO 11
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULOII
DOS DIREITOS SOCIAIS

An, o/' Ê assegurado o direito de greve. competindo aos
lrIbalhlÔorll decidir sobre a opornmidade de exercê-lo e sobre os interesses
que devam por meio dele defender.

§ 1° A lei defmirá os sclViços ou atividades essenciais e dispara
sobre oatendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2° Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

TiTULom
DA ORClANlZAÇÃO DO ESTADO

CAPITULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Seçiol
DIapoaIç'" G.rais

An. 37, A lIdminisu~ publica dircla e mdircta de qualquer dos
Poderes ,da Unilo. dai Eslldol. do DisUiIO Fedetal e' dos Municipios
obedeCcra ~ principiol de ldllalidade. .impessoalidade. moralidade.
publicidade c clici!ncia c. também, ao ICKllinte:

• ,~rll1!(), '·t.'UPUI" com redaçiio dada pela Hmenda ConsIIluclfJnal n() /1), de

114061998.............................................................................................................................
VII - o direito dd greve será exerCido lIOS termos e nos limiles

definidos cm lei especifica:
• Inc'.ff) t·u com redação dada pala Hmenda ('w2JllluczunaJ ti" 19. ri,:

040619911.
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El\IE~DA CO:'llSTlTl'CIO~AL ~o 19. DE 04 DE ./e:'\HO DE 1998 (:

:v\ODlFICA O REGIME E DISPÕE SOBRE
PRl)';CIPIOS E ~ORMAS DA
ADMll'ISTRAÇÃO PúBUCA.
SERVIDORES E .\GE!'\TES POLITICOS.
CONTROLE DE DESPESAS E FINANÇAS
PUBLICAS E CCSTEIO DE ATIVIDADES A
CARGO DO DISTRITO FEDERAL. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado FederaL nos
termos do *3° do art. 60 da Consuruição Federal. promulgam esta Emenda
ao texto constirucional:

Art. )0.Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.:'!. Compete a União:

XIV - organizar e manter a policia civiL a policia militar e o
corpo de bombeiros militar do Distnto Federal. bem como
prestar assistênCia financeira ao Distnto Federal para a
execução de serviços públicos. por meIO de fundo próprio:

XXII - executar os serviços de políCia manllma. aeroponuaria
e de fronteIras:

Art. 2°.0 § 2° do art. 17 e os incisos V e VI do art. 19 da
Constituição Federal passam a vigorar com a segumte redação. inserindo-se
§ 2° no art. 18 e renumerando-se para *1°o amai parágrafo único:

"Art.27 ..

§ 2°. O subsidio do. Deputados Estaduais sera fixado por lei de \
imciativa da Asserr oléia Legislativa. na razão de. no mlÍXimo.
setenta e cinco por cento daquele estabelecido. em espécie. para os
Deputados Federais. observado o que dispõem os arts. 39. § 4°. 57.
§ 7°. 150. Il. 153. \lI. e 153. § 2°. l.

lIAJIDaPO DE nf..nJllCAQ •• 20-'
OJUGal : DISTJtITC" FED!RAL
ULI.,""" ,JmI. czr.ao DIO llJ<LLO
IKPTE. : CONFEDEIlACAO OOS SE.P.VIOO'A.ES '?'tmL:tC'JS no "AAStL
ArN. : DDmDITO OLIVEIRA BRAUNA
L"IPDO. : CONGRESSO UACIONlIJ.,

n.c:1do: ApresentaQc o f:eito em ma.A o Julga.menco
foi adiado em virtude do adi,&nCloC da hora. Plenario l:l.S. 94.

Deci.l.o: Por- maioria de votos, o -::-ribunal deferiu
o pedido de mandado d.e injunção, :'105 t.:rmo~ õo votO õo
ltelator.para reconhecer a :nora do Conqresso Nacional e:n
requlament::ar o ut. 37. VIZ. d.a conseituiçAo Federal e c~.1ca:'"
lhe a decis.i!o. a fim. de que t::ome as prov1.din~1.a5 neceslar!.. :i
ediçãO de lei ( cOmplementar indispe:nsavel 3.0 ex.:rC~c.i.o ;'0
direito de greve peles sarv1dores PUb1.icos Civis. vencido., em.
parte. o Ministro Carlos Vellose, .cr-.:e tambéla. rc:conhecia & ~1:'a
do Congres5o Nacional e desde logo fl.N3va as cond1ç13es nece••ár1a!i
ao exercício de5se direito, e os Miniscros Septilveda Percttnce e
Mareo Aurelio. que nAo conheciam do pedido. Votou o Presidene-:.
Procurador-Geral da RepUblica, Dr. M~ac1.r Antonio. Machado ca
sil.v&, na ausencia ocasional do Dr. Aristi.des Junque1ra Alvarenga.
Plenário, 19.5.94.

r::MENTA: ANDADO DE INJUNçAo COLETIVO - DIREITO DE GREVE
DO S:ERVIDOR PUBLICO C:IVIL EVOLUCi\O DESSE DIREITO NO
CONS"l'I'I'UCIONALISMO BRASI!.E:IRO MODELOS NORHAT:tVOS NO DIREITO
COHPAAAOO - ?RERROGATr'A üJi\.IDlCA ASSEGURADA PELA CCNSTI':UIÇ:io tAAT.
31. VIIl _ IMPOSS!.BILIDWE DE: SE"tI E:..XERCIC!O ANTES DA EDIcAo DE LEI
COHPLEHEN'I'AR _ OMIssAo LEG!.SLATrJA - H:!POTESE DE SUA CONFIGURAcAO 
RECONHECIMENTO :>o ESTADO D:E MORA :i0 C::UGRESSO NACIONAL :MPETRAcAo
POR t:::NTIDADE DE CLASSE - ADMISSIBILIDADE - "iRIT CONCEDIDO.

DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO ?ÚBLICO: O preceico
conseitucion~l que recor.heceu o direico de qre'Je ao servidor público
civil conscitui norma de eficácia. meramence limitada. desprovida, @IrL

ccnsl!qUênci.a. de auto-aplicabi.lidade. razão pela qual. para atuar
plenamente, .=.epende :::a edic;:ão da lei complernenc2l.r exigJ.da pelo
propr,1.: tl!XO;:O da Const1~~,1ic;:30.

A mera outorga constituciol"Lal d.o direi.eo õe greve ao
servidor -ubli,;o cJ.vil náo casta - ant.e a ausi.ncia de auto
.3.plicabilid.adr~ da norma constan't.e do art. 37. VII. da ConstituiçAo 
para juseJ.t:.car o seu i.meõiaco exercici.o.

o exercicio do direito público sui::ljetivo de gr~vt!

outorgado aos serviõores civis só se revelará possivt;l, depois d~
edição da lei cOIrPlernentar reclamada pela Carcll polJ..tJ.C~.. A le1.
cOll'C'lernenc2l.r referiõa - que vai definir os termos e os lJ.m1.t:eS. d,:,
exerc.i.cio do dire.i.to de greve no servJ.C;:o ptÜJlico - const1.tul.
reqlJiS1CO de aplicabl.liõade e de operllt1.vidade da norma inscrita no
art::.. 37. ·JII. do texto consl:1.l:ucional. Essa s:.tuac;:,io de .lac~a
tr:cnica. prec~samenl:e por i.nv1abili:ar o exercJ.cio .do dire1to oe
greve. JuseJ.fic,a a ut.ili:açAo e o defer1.ment.o ::::10 mandado de
injunção.

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

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

PROJETO DE LEI
N~ 1.782, DE 1999

(Do Sr. Inocêncio de Oliveira)

Permite o parcelamento de débitos da ContrlbUlçào para o FinanCiamento da Segundade
SOCial - COFINS.

,As COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO.
E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART ~4 11)

o Congresso Naclonni eecreta:

Art. 11') Esta Lei tem por obJeuvo oermltlr o parcelamento de

débitos da ContrlbUlçíio oara o Financmmenlo da SegUridade SOCiaL

Art,:'l C:s oebltos oa COFINS <.las empresas que tenham

questionado sua legitImidade Junto ao Poder JudiCiáriO caderão ser parcelados

~m ate 60 meses. :13S conmcces normais aos cem;:IlS carcelaml2ntos.

Paragrato umco. O parcelamento Drevlsto neste artigo sera

concedido pela autOridade fiscal do domiCilio 00 contribUinte. a requerimento do

Interessado no qual este contesse o valor da OlVIda e faca prova da eXIStênCia de

processo JudiCIal no Qual a legitimIdade do debito era contestada.

:"rt.::;n !:::::n Li.:! emr" e~ ·.:~cr"'"1 '::üm Q/1 S~3 nublic<3cáo

JUSTIFICAÇÃO

_ ameiamente conneclco .:ela .acao ;; eroblema aue

surgiu com a eeclsao co Pocer JUdICIBno. ceclaranao J leqalldaae aa cobranca

da ContTlbUlcào oara o FinanCiamento da Secunoada Saclal - r.:OFINS.

Ocorre que grande pane c:Js Junstas ae maIor nome no

Pais contestavam publicamente a legitimidade ca cobrança da COFINS. Esta

opInião era corroborada em numerosas deCIsões das mstânclas Inferiores do

Judiciano. levando a crer que a deCIsão definitiva favorecena as empresas.

Quando a aeclsão final do Supremo Tribunal Federal

confirmou a constitucionalidade da cobrança da ContrlbUlçáo. as empresas

encontraram~se despreparadas para a satisfação ImedIata da obrigação. Não se

trata aquI de uma questão de Direito. mas de uma questão de fato. Se a divida

total for cobrada Imediatamente. uma enorme quantldade de empresas tera de

fechar as portas. porque não suportarão o ônus de pagar de uma sã veZ a

obrigação.

Não se alegue. sequer, '1ue ha injustiça com os que

paQaram regularmente. t.s conalções normais ae parcelamento. que

estabelecemos devam segUlr·se. :mpõem a atualização monetária e JLJros

maratorios. Como aCima dissemos. e uma questão de fato: não hà como pagar. e

e uma emergênCIa que nossa proposIção tende a resolver.

Por essas razôes. conto com o apoIo dos Ilustres Pares ao
Projeto.

Sala das ~essões.em~de#~e1999

~,.=~ JL~--,~."---1 -- c-""-
Deputado INOCENCIO OLIVEIRA
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PROJETO DE LEI
N!! 1.783, DE 1999
(Do Sr. W"lter Pinheiro)

Olspõe sobre o acesso gratuito ao serviço oe Internet via reoa de TV a cabo oara hOsPitais
e postos de saude da rede publlca estaoeleClmentos de ensmo ae 1° e 2° graus da fede
publica museus e bIbliotecas publicas

,AS COMISSÔ!,S DE EDUCACÃO CULTURA E DESPORTO DE TRABALHO DE
ADMINISTRACAq E SERViÇO PUBLICO DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO (ART 54); E
DE CONSTITUICAO E JUSTICA E DE REDACÃO IART 54)· ART ~4 11)

o Congresso NaCional decreta"

Art. 1° Feca assequradO o acessO gratUito ao servIço de Internet VIa

reae de TV a cabo para hOspitaIs e postos de saude da rede publica.

estabelecimentos Oe ensmo ~e 1° q 2° qraus da reoe Dubhca mUseus e blbhotecas

publicas

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pUblicação

Art ~o Revoaam-se as 01Sooslcões em contrano

JUSTIFICACÃO

o presente ProletO de Lei visa garantIr o acesso a Internet a uma Imensa

parcela de brasileiros eXCIUldos dos sIstemas de mformaçães e qUe. por ISSO mesmo

I~Cloa margem de nassa SDCledade

VIsa tam'Dem permnlr Que as estaOeleClmentOs oubl1cos cassam fazer uso das

mais mooernas \ecnologtas a f~m 08 garantir melhoria nos seus serviços. como por

exemplo o \...ISO ôa meolcma a dlstãnclB

A gratuIdade 00 servIço tem como Crase ~raDOStaS semelhantes

Implementadas em outros palses - como os dIversos Incentlvos que a FCC norte

amencana vem dando para o acesso de escolas a Internet· e a extrema carênCIa de

recursos destfnaoos a esses servl/;:os publicas em nosso pais

Pela granae relevãnclB AO tema para o conjunto da socIedade brasileira

soliCitamos o BOOIO dos nobres Dares oesta ComIssão

PROJETO DE LEI
N21.784, DE 1999

(00 Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre o direIto De Indenlzacáo moral e matenal conrra deCIsão Qe pentos mêdlcos
da PrevIdêncIa SocIal e da outras provldénc\8s

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO
IART 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTICA E DE REOP-CÃO • ART ~4 m

() CONGRESSO NAC10NAL decreta:

.\rt. I"· Fica garantido aos sel!urados. direito de
indenização moral e material. contra decisão dos remos medicos da
Previdência Socia/. cm caso de indeferimento de pleitos dos
seguintes beneficios:

U) auxilio doença:
b) acidentários:
C) aposentadoria por mcapacidade laborativa.

.\.rt. :" . Ficara caraclcrrzado (\ tlano moral c
matena/. quando o pleno de qualquer um dos benef1cios de que traIa
o ano I" desta lei. l(lr IOdeterido por pento médico da Previdência
Social. cujo dirello for deferido e reestabelecido em ação judiciária.

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

Art• .lo - [sta lei entrara cm \ igor na data de sua
publicação.

JUSTlF/C4TIJ:-4

Diversos casos relatados por ,egurados da
Previdência Social. causam indignação c revolta entre a população
brasileira mais humilde c sem instrução.

A grande maioria dos problemas causados por
profissionais incapazes c até mal intencIOnados. são resolvidos e
reparados via judicial.

São incontáveis as ações judiciarias vitoriosas.
contra decisões precipitadas de peritos médicos da Previdência
SociaL que indeferem pedidos de aposentadorias. auxilio doença e
ale de acidentes de trabalho.

Como prolissionais do Direito. com escritório
abeno desde 1990. temos índices alarmantes de aposentadoria
indeferidas no INSS. que acabaram sendo deferidas na .justiça.

Chegamos a presenciar processos de aposentadorias
concedidas na justiça. alguns meses apos a morre do segurado.

Há também casos revoltantes contra pessoas
humildes e com dificuldades tisicas c pSIcológicas para o trabalho.
que alegaram não lerem sido sequer examinadas por peritos do
INSS.

Os prejuizos que as pencias incorretas têm
causados aos corres públicos. são muito maiores do lIue se os
responsáveis examinassem com mais carinho e atenção os pleitos
dos segurados realmell!e necessitados.

Esta responsabilização. la1veL pennita que os
peritos tenham mais responsabilidade. porque ate agora. não há
nenhuma.

• () lempo que ~anha " INSS IIIdofenndo Injuslamcnte
benehclOs jUS!OS c dCVJdos. acaha pcrdcndo em dobro. com longas e
dem~radas açoes ludlclanas. que massacram a ",da de mIlhares de pessoas
mdelesas. 4ue tambem cnntnbtllram para a manutençào do ::;t~tema ~ para o
creSCImento da nação,

. Conhecemos casos de trabalhadore, que sofreram acidentes
obrigados u retornarem. <lO trabalho ",em a mmjma condição fisica:
sunplc~mente porque pentos não exammaram bem ou nem exammaram~
prejudIcando nao 50 a recuperaçào dos aCIdentados ou Inva/idos. mas também
as empresas. que receberam seus funclOnános sem as condições mimmas para
wn bom desempenho e acabam sendo demnidos.

. . Esta proposta ora apresentada. nào sera a redenção dos
casos de mjust!ças comendas por maus ou Incompetentes profissionaiS, mas
tenho certeza. tara com que o pais InteIro reflita sobre a realidade do nosso pais
c o tralamemo dIspensado aos hwntldes.

. . Sabemos tlue nossas kls precIsam d~ modernlzaçào e
aperfelçoamemo e. c jllstameme neSle segmemo que a legislação": omIssa. pOIS
os pentos medICaS, profiSSIonaIS CXlremameme habililados. nào devenam
cometer tantos erros. l1agrados dlanameme pelo judiclario. sem consequencia
nenhuma. a não ser aquelas que preJudicam. maltratam o trabalhador.

Nosso papel. c o de tentar corngir (lS defeitos da leI.
proporcIOnando. instrumemos neces5anos ao Estado. para que .51e possa
deCIdIr com IlIstlça as questões fundamemal' e de sobre\1vencla dIgna do seu
povo.
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AfinaL para que serve " Estado. ,enào para servir e
defender " seu povo. pnnclpalmente os maIS hurmldes. opnmldos e menos
afortunados. hoje urna parcela mmto grande de InJustiçados.

~\"8'5s>~
(-~~-
~ulado Enio Bacci-PDTIRS

Sala das sessões. . 99.

Art. 8° - Os membros do magistério e demais
servidores que possuam filhos regularmente matriculados na escola
poderào concorrer somente como membros do magistério ou
servidores. respectivamente.

Art. 9° - Para dirigir () processo deitara!. será
constituida uma comissão eleitoraL de composição paritária com I
(Uml ou 2 (doisl representantes de cada segmento da comunidade
escolar.

PROJETO DE LEI
N2 1.785, DE 1999

(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares e dà outras providêncIas

(ÁS COMISSÓES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO, E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24.11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. ]° - As escolas públicas contarão com
Conselhos Escolares que constituir-se-ão o órgão máximo. em nivel
de escola, com a funçào deliberativa. consultiva e tiscalizadora.

Art. 2" - Os Conselhos Escolares serão constituidos
pela direção da escola. alunos, pais ou responsáveis por alunos,
professores e servidores públicos em efetivo exercicio na unidade
escolar.

Art. 3° - Cada Conselho Escolar será composto por
número ímpar de integrantes. que não poderá ser inferior a 5
(cinco), nem superior a2I (vinte e um).

Art. 4° - Todos os segmentos previstos no art. 2°.
deverão estar representados no Conselho Escolar, assegurada a
proporção de,50% (cinqüenta por cento) para pais e alunos e 50%
(cinqüenta por cento) para membros do magistério e servidores.

Parágrafo único: a direção da escola Integrará o
Conselho. como membro nato. representada pelo
diretor ou. no seu Impedimento. pelo vice-diretor.

Art. 5° - A eleição dos representantes do segmento
da comunidade escolar que integrarão o Conselho. bem como a de
seus suplentes. realizar-se-á na escola. em cada segmento. sempre
por votação direta e secreta. uninominalmente ou através de chapas.
em eleição proporcional na mesma data. observando o que dispõe
esta lei.

Art. 6' - Terão o direito a votar na eleição:

I - os alunos maIOres de J6 (de::esseis) anos.
regularmente matriculados na escola:

II - os pais ou responsáveIs pelo aluno menor de
16 (dezesseis) anos:

III - os membros do magistério e os demais
servidores públicos em efetivo exercício na escola.
no dia da eleição.

Parágrafo úmco: nInguém poderá votar mais de
uma vez na mesma unidade escolar. ainda que
represente segmentos diversos. ou acumule cargos
ou funções.

Art. 7· - Poderão ser votados todos os segmentos
da comunidade escolar arrolados nos incisos do art. 6° desta lei.

Art. 10° - A eleição realizar-se-á na segunda
quinzena do mês de maio. e a posse dos eleitos dar-se-á num prazo
de 15 (quinze) dias.

Parágrafo UnICO: o mandato dos membros do
Conselho será de 2 (dOiS) anos.

Art. ]]' - Dentre as atribuições do Conselho, a
serem definidas em regimento interno de cada unidade escolar, deve
obrigatoriamente constar o que segue:

I - elaborar seu regimento:

II - adendar. modificar e aprovar o pleno
administrativo anual. elaborado pela direção da
escola. sobre a programação e aplicação de
recursos financeiros:

III - criar e garantIr a participação efetiva e
democrática da comunidade escolar na definição do
projeto político-administrativo-pedagógico da
umdade escolar:

IV - divulgar. periódica e sistematicamente.
mformações referentes ao liSO dos recursos
financeiros. qualidades dos servIços prestados e
resultados obtidos:

!' - coordenar o processo de discussão. elaboração
ou alteração do regimento escolar:

J7 - convocar assembléias geraIS da comumdade
escolar ou de seus segmentos:

J71 .- propor. coordenar as discussões Junto aos
segmentos e votar as alterações metodológicas.
didáticas e administrativas na escola. respeitada a
legIslação vlgeme:

VIII - propor e coordenar alterações no currículo
escolar. no que for atribuição da unidade.
respeitada a legislação vigente:

IX - definir o calendário escolar. no qlle competir à
unidade. observada a legislação vigente:

x - fiscali=ar a gestão admimstrativo-pedagógica
financeIra da Unidade escolar.

Parágrafo único: na definição das questões
pedagógicas. deverão ser resguardados os
princípios consiitucIOnais. as normas e diretrizes
dos Conselhos federal. estadual e municipal de
educação.

Art. 12° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. )30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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A conquista de uma sociedade brasileira
democrática. fruto das lutas populares. requer. sem dúvidas. a busca
cada vez mais de seu aperteiçoamento. A construção desta nova
sociedade. mais democrática. mais justa e mais solidária requer a

responsabilidade de todos os cidadãos que atraves das instituições
buscam o aprofundamento e a garantia destes espaços.

Conquistas importantes foram obtidas na nossa
Constituição FederaL definiram os legisladores constituintes que a
educação deve ser baseada nos principios da democracia. da justiça
social. da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito.

Todos t";'.es conceitos se realizam a partir da gestão
democrática do ensino. a proposta de implantação dos Conselhos
Escolares como instância de participação e interferência da
comunidade escolar no gerenciamento da nossa escola.

A escola possibilita a socialização de todos os
segmentos diretamente envolvidos com a comunidade. Atraves dos
Conselhos. ora propostos. a comunidade escolar assumirá a
responsabilidade de construir uma escola aberta e de qualidade.
onde o exercício da cidadania se concretizara.

Sala das sessôess.::/C1/ 99.

~
_.

~' /-~-~
~~=-F

eputado Eíiio Bacci-PDTIRS

PROJETO DE LEI
N21.788, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior)

Veda a contratação. pela Administração Pública. de empresas inadimplentes com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servtço - FGTS e com o Programa de Integração SoeIal- PIS.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO: DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO): E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Fica vedada a contratação de empresas, por órgãos

da administração pública. direta ou indireta. que se encontrem em débito junto
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - ou ao Programa de

Integração Social- PIS.

Parngrafo único. Na fase de licitação, as empresas

candidatas ã contratação de que trata o caput deste artigo deverão apresentar,

ao órgão da administração pública contratante, certificado de adimplãncia junto

ao FGTS e ao PIS.

Art. 2" O Poder Executivo regulamentara esta Lei em trinta

dias. que disporá sobre os documentos comprobatórios de ineXIstência de

débitos.

Art. 3D Esta Lei entra em vigor no prazo de tnnta dias da

data de sua publicação.

o presente Projeto de Lei tem três obJetivos~

(1) visa proteger o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Programa de

Integração Social, a partir da adoção de medida rígida e restritiva contra as

empresas inadimplentes:

(2) ao preservar o FGTS e o PIS. a proposta igualmente garante o difeito ao

empregado do deposito da parcela. o pagamento de abono. e ao

desempregado e pagamento de seguro·desemprego.

(3) A administração pública passa a contar com uma seleção ngorosa. Impedindo

a contrataçã,9 de empresas com histórico de dividas públicas.

Neste sentido. prevé-se uma melhoria do serviço público

combinado a um paulatino saneamento das contas do FGTS. que além de diretto

trabalhista basico. representa o ÚniCO financlador público para projetos

reSidenCIaiS. e um dos poucos para obras de saneamento.

Com a propOSição. apenas perde o madlmplente. que ao

não pagar as parcelas obngatórias do FGTS e do PIS. vé-se proibido de pactuar

contratos. seja com órgãos da administração pública direta. seja com os da

Indireta

O projeto de lei segue o exemplo do Decreto n" 612192, que

regulamenta a Lei n" 8.212191, que dispõe sobre o custeio da previdãncia social

D,z o art. 84 do Decreto:

~Art. 84. Devera ser eXigIdo documento comprobatóno de
mexlsténcia de débito relatiVO as contnbUlções SOCiaIS nos

segUIntes casos:

I - da empresa'
aJ na contratação com o Poder PúblICO e no recebImento de
benefiCIO ou incentivo fiscal ou credItíCIO concedido por ele
(...i"

o precedente merece ser recetldo a bem do interesse do

interesse público

"LEGIS.LACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI"

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DISPÓE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL. INSTITUI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUmAS PROVIDÊNCIAS.

TITULO I
Conceituação e Principios Constitucionais

. '" Art. 1" A Seguri~de Social compreende um conjunto integrado de ações de
IDIClanVa dos poderes púbhcos e da sociedadr, destinado a assegurar o direito relativo
à saúde. à previdência e à assistência social.

. . Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes principios e
dtretnzes:

a) universalidade da cobenura e do atendimento;
b) wúfonnidade e equivalência dos beneficios e serviços as populações

urbanas e rurais:

c) seletividade e distributividade na prestação dos beneficios e serviços:
d) irredutibilidade do valor dos beneficios;
e) eqüidade na fonoa de participação no custeio;
f) diversidade da base de fmanciamento;
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.. g) carater democrátIco e descenrraHzado da gestão admmistratIva com a
partIcIpação da comunidade. em especl31 de rraballiadores. empresários e aposentados.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

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

DECRETO N° 612, DE 21 DE JULHO DE 1992.

DÁ NOVA R,EDAÇÃO AO REGULAMENTO DA
ORGANIZAÇAO E DO CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL. APROVADO PELO DECRETO N" 356. DE
7 DE DEZEMBRO DE 1991. E INCORPORA AS
ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO POSTERIOR.

..........................................................................................................................
PARTE II

Do Custeio da Seguridade Social

TITULO I
Do Fmanclamento da Segundade SOC13]

.................................................................................................................................
CAPÍTULO X

Da Prova de Inexistência de Débito

Art. 84. Deverá ser exigido documento comprobatório de inexistência de
débito relativo às connibuições sociais nos seguinles casos:

I - da empresa:
,OI na contratação com o Poder Público e no recebimento de beneficio ou

incentivo fiscal ou crediticio concedido por ele:
b) na alienação ou oneração. a qualquer titulo. de bem imóvel ou direito a ele

relatIvo:
c I na alienação ou oneração. a qualquer titulo. de bem móvel de valor

supenor a Cr$ 2.500.000.00 (dOIS milhões e quinhentos mil cruzeiros) mcorporado ao
auvo permanente da empresa:

d I no reglsrro ou arquIvamento. no orgão propno. de alo relauvo a baixa ou
redução de capital de firma indIvIdual. redução de capual social. CIsão total ou parcIal.
transformação ou extmção de entIdade ou sociedade comercIal ou civil. suprida a
exigência pela mformação de mexlstênc13 de dêbito a ser prestada pelos órgãos
competentes de que rrata O§ 10 deste artigo. observado o disposto nos parágrafos I e 2
do Art. 10 da LeI n. 6.939. de 10 de setembro de 1981;

11 - do proprietário. pessoa fisica ou Jurídica. de obra de construção civil.
quando da concessão de habite-se por parte do orgão municIpal competente. ressalvado
o disposto no Art. 44. quando for o caso:

* IncIso li com redação dada pelo Dscrew n. -38. de 28 D/ 1993.

III - do proprietário, pessoa fisica ou Jurídica. de obra de construção civTI;
quando de sua averbação no Regisrro de imóveIs. salvo no caso do Art. 44.

§ I° O documento comprobatório de ineXtstência de débilo poderá ser
exigido do construtor que, na condição de responsável solidário com o proprietário.
tenha executado a obra de construção dermlda na forma do § 13. sob sua
responsabilidade. observadas as normas especificas estabelecidas pelos órgãos
competentes.

§ 2° No caso previsto no paragrafo antenor. não será exigido documento
comprobatóno de ineXIstência de débito do propnetário.

§ 3° A prova de inexistêncIa de débito deve ser exigida da empresa, para os
casos previstos no inciso 1. em relação a todas as suas dependênCIas. estabelecimentos
e obras de construção civil executadas sob sua responsabilidade. mdependentemente
do local onde se enconrrem. ressalvado aos órgãos compelentes o direito de cobrança
de qualquer débito apurado posteriormente.

§ 4° A prova de ineXtstência de débito. quando exigivel do incorporador.
independe da apresentada no Reglstro de imóveIs por ocasião da inscrição do
memorial de mcorporação.

§ 5° Fica dispensada a rranscrição. em mstrumento público ou particular. do
inteiro teor do documento comprobatóno de inexistênCia de débito, bastando:

a) referência ao seu número de série e a sua da13 de emissão:
b) guarda do documento comprobatono a dispOSição dos órgãos

competenles, na forma pllr eles estabelecida.
§ 6° O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser

apresentado por cópia autenticada. exceto no caso do inCISO lIL dispensada a indicação
de sua fmalidade. exceto nos casos dos incisos II e lU e na situação prevista no § 2° do
Art. 85.

§ 7° O prazo de validade do documento comprobatório de inexistência de
débito é de 3 (trêsI meses con13dos da data de sua etnlssão.

§ 8° Independe de prova de inexlslência de débito:
a) a lavratura ou assmarura de msmnnento. ato ou contrato que constitua

retificação. raltficação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova:

bI a constuuição de garantia para concessão de credito rural. em qualquer de
suas .modalidades. por instituição de credito pubhca ou pnvada. desde que o
contnbumte segurado especIal. referido no Art. 24. não comerctalize a sua produção
no extenor nem diretamente no varejo ao consumidor:

* alínea "b"com redação dada pelo Decreto n. -89. de 31031993.
c) a averbação prevista no inCISO 1lI deste artigo, relativa a imóvel cUJa

construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966.
§ 9" O condômmo adqurrente de unIdade Imobiliária de obra de construção

civil não incorporada na forma da Lei n. 4.591. de 16 de dezembro de 1964. podera
obter documento comprobatório de ineXIstência de débito. desde que comprove o
pagamento das connibuições relativas a sua unidade. observadas as instruções dos
órgãos compelentes.

§ 10. O documento comprobatdrio de inexistência de débito será fornecido
pelos órgãos locais competentes:

a) do INSS. em relação às connibuições de que tratam as alineas "a". "b" e
"c" do parágrafo úmco do Art. 16; e

b) do DRF. em relação as connibuições de que tratam as alineas "d" e "e" do
parágrafo único do Art. 16.

§ ] I. Não é exigível de pessoa fisica· o documento comprobatório de
inexislência de débito relativo às contribuições de que trata o Art. 28.

§ 12. O disposlo no § ] I não se aplica á pessoa fis!ca equiparada á jurídica
na forma da legislação tributária federal.

§ 13. Entende-se como obra de construção civil a construção, demolição,
reforma ou ampliação de edificação ou ourra benfeitoria agregada ao solo ou ao
subsolo.

• Este Decretofoi revogado pelo Decreto n' 2.173. de 0510311997•
. ·······.u :" .

DECRETO N° 2.173, DE OS DE MARÇO DE 1997.

APROVA O REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO
E DO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL.

Art. I° O Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
passa a vIgorar na forma do texto apenso ao presente Decrelo. com seu anexo.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Ficam revogados os Decretos nOs 356. de 7 de dezembro de 1991.
612. de 21 de julho de 1992. 568. de 12 de junho de 1992. 656. de 24 de setembro de
1992. 716. de 6 de janeiro de 1993. 738. de 28 de janeiro de 1993. 789. de 31 de março
de 1993. 832. de 7 de Junho de 1993. 935. de 22 de setembro de 1993. 944. de 30 de
setembro de 1993. e os arts. 7° do Decreto n' 752. de 16 de feverelTo de 1993. e 2 do
Decreto n° 1.038. de 7 de Janeiro de 1994.

• Este Decreto foi revo,~adopelo Decreto n' 3.048, de 06105199.

••••••••••••• ••••• •• H .

. :. .

DECRETO N° 3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999.

APROVA0 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° O Regulamento da Previdêncl3 SOCIal passa a vigorar na forma do
texto apenso ao presente Decreto. com seus anexos.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogados os Decretos nOs. 33.335. de 20 de julho de 1953
36.911. de 15 de fevereiro de 1955. 65.106. de 5 de setembro de 1969,69.382, de 19
de outubro de 1971, 72.771, de 6 de setembro de 1973,73.6]7, de 12 de fevereiro de
1974.73.833, de 13 de março de 1974.74.661, de 7 de outubro de 1974, 75.478, de 14
de março de 1975,75.706. de 8 de maio de 1975. 75.884. de 19 de Junho de 1975.
76.326, de 23 de setembro de 1975, 77.210, de 20 de fevereiro de 1976, 79.037, de 24
de dezembro de 1976,.79.575. de 26 de abril de ]977,79.789, de 7 de junho de ]977,
83.080, de 24 de JanelTo de 1979, 83.081, de 24 de janeiro de 1979. 85.745, de 23 de
fevererro de 198]. 85.850, de 30 de março 1981,86.512. de 29 de outubro de 1981
87.374, de li de julho de'~982. 87.430. de 28 de julho de 1982, 88.353, de 6 de junh~
de 1983, 88.367. de 7 de Junho de 1983,88.443, de 29 de junho de ]983. 89.167, de 9
de dezembro de 1983.89.312. de 23 de janeiro de ]984, 90.038. de 9 de agoslo de
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lei nD i asa. oe os de {everetro ae 1950 que trata aa Justiça GratUita. mas

transfennao ao Estado ou MUnJcipro a tarefa de regular matena
1984.90.195. de 12 de setembro de 1984, 90.817. de 17 de janeiro de 1985,91.406, de
5 de julho de 1985. 92.588. de 25 de abril de 1986. 92.700. de 21 de maIO de 1986.
92.702, de 21 de maio de 1986.92.769. de 10 de jW1ho de 1986, 92.770, de 10 de
jW1ho de 1986,92.976, de 22 de julho de 1986,94.512, de 24 de jW1ho de 1987.
96.543. de 22 de agosto de 1988. 96.595. de 25 de agosto de 1988. 98.376. de 7 de
novembro de 1989~ 99.301. de 15 de JW1ho de 1990.99.351. de 27 de jW1ho 1990.
1.197. de 14 de julho de 1994. 1.514. de 5 dejW1ho de 1995. 1.826. de 29 de fevereiro
de 1996. 1.843. de 25 de março de 1996.2.172. de 5 de março de 1997.2.173, de 5 de
março de 1997,2.342, de 9 de outubro de 1997, 2.664. de 10 de julho de 1998,2.782,
de 14 de setembro de 1998,2.803, de 20 de outubro de 1998,2.924. de 5 de janeiro de
1999, e 3.039. de 28 de abril de 1999.

Sala aas Sessões em D~

D.ou~t~Jjr
I I

de 1999

-, ,',';tI'Di'
.;fl,lrfJ? I I

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

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

PROJETO DE LEI
N2 1.789, DE 1999

(Do Sr. Freire Júnior)

Regulamenta o custo e o pagamento de servIços gráficos ofiCIaiS quando Of\lamzados em
autarqUias. empresas públicas ou SOCiedade de economia mista.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24. 11)

O Congresso Nacional decreta.

Art 1° Os serviços de Imprensa OfiCiai da União. dos
Estados. do Distnto Federal ou dos MUnlcipios deverão se realizar de forma a
dar pleno conhecimento dos atos e publicações especificas dos poderes
públicos as partes Interessadas e a todos os setores da comunidade. na forma
desta leI.

Art. ZO A publicação de atos. portarias. decretos
admtnlstratlvos. Judiciais ou normas legislativas. além de outros expedientes
de interesse público det"rmmada pela legislação competente não poderá

uijrapassar dez dias da data em que foram finmados pela autondtlde
respectiva.

_ Art. 2
D

Se os se~lços graficos oficiais forem prorTlovídos por

repartlÇ80 da Administração centralizada. as regras referentes ao respectivo
funcionamento ficarão a cargo de norm~s iegals fixadas peio Poder Executivo
devendo no entanto a legislação especifica" oa União. do Estado. do Distnt~
Federal Ou do Munrcl010 regular a matemi3 no tocante a pagamento e outras
despesas

Art 4° A leglslacáo Estadual ou Mumcloal que dispara sobre
preços e custos das ahvidades gráficas e outras correlatas das autarqUlas

empresas publicas ou SOCIedades de economIa mista farã menção <is

hIpóteses de pubhcações gratUitas amparadas pela LeI n° , 060. de 05 de

fevereiro de 1950, no tocante 85 pessoas carentes ou consideradas

Jundll:amente poores

Art 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o projeto aCIma é uma reIvindicação da AsSOCiação das

entIdades de servlcos grãficos oficía15. estruturadas como empresas publtcas.
autarquIas ou SOCiedades de economIa mIsta

A LeI nO 6830 de 22 de setemoro de 1980. que dispõe

sobre a cobrança Judlcral da diVIda atrva da Fazenoa Pública. em seus arts, 8° e

22, obriga a publicação gratUIta do exoedrente ,ludrCI2:lrlO no DiáriO OfiCIal. mesmo
sendo auta.rqulas ou emoresas Dublrcas

Nesses casos, sem ter outra alternativa. as Imprensas

ofrclals que. como autarQuras ou emoresas públicas estaduaIS não dispõem de

nenhuma outra fonte de renda senão a resultante do trabalho realtzado pelo seu

parque gràfico são obngaDas a buscar socorro nos cafres do Poder Executivo. o

Que lhes oescaracterlza as al1vldades

Isso não pode oerdurar coraue provoca drficuldades para
com essas entldades Descentralizadas e, ao mesmo tempo. Significa uma

madequada Intromissão do poder publico centralizado em atividade do Estado, na
area descen1rahzaoa

Em face dISSO e de se apresentar o presente Projeto de Lei.

mantendo-se a graturdade de publicação para todos os casos amparados pela

LEGlSLAÇAo ÇITADA ."EXADA PELA
COORDt:':..çAo DE ESTt'DOS LEGISL.:..n\'os .CeDi

LEI N° \.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

ESTABELECE 'lORMAS PARA A
CONCESSÃO DA ASSISTENC1A
jUDICIARIA .-\OS NECESSITADOS.

Art. 10 Os poderes públicos federal e estadual. independentemente
da colaboração que possam receber dos municipios c da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB: concederão assistência judiciária aos
necessitados. nos termos desta Lei (Vetado I.

• ArtlRu tom rt?daçliu dcrermmada pela f.c/ n" -.5/0. dI,.' -I de mlho de 1986.

Art. ~o Gozarão dos benetícios desta Lei os naCIOnais ou
estrangeiros residentes no Pais. que neceSSllarem recorrer a Jusllça penaL
civil. militar ou do trabalho.

Parágrafo úmco. Considera-se necessitado. para os tins legais. todo
aquele cuja simaçâo econômica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado. sem prejuízo do sustento proprio ou da familia

LEGISLAÇÃO CITADA A'EXADA PEL \
COORDENAÇÃO DE ESn.;DOS LEGISLATIVOS. (,DI

LEI N° 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

DISPÕE SOBRE A COBRANÇA JUDICIAL
DA DIVIDA ATIVA DA FAZENDA
PÚBLICA E DA OUTRAS PROVlDÉNCIAS.

.............................. - , .

An. 8° O executado sera cllado para. no prazo de 5 (cmco I dias.
pagar a divida com os JUros c multa de mora c encargos mdicados na
Cemdão de Divida Allva ou garantir a execuçâo. observ;das as seguintes
normas:

I - a citação será feita pelo correio. com aviso de recepção. se a
Fazenda Pública não a requerer por outra forma:

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da
cana no endereço do executado: ou. se a· data for omitida no aviso de
recepção. 10 (dez) dias após a entrega da cana á agência postal:

III - se o aviso de recepção não retomar no prazo de 15 (quinze)
dias da entrega da cana á agência postal, a citação será feita por oficial de
justiça ou por edital:

IV - o edital de citação será afixado na sede do juizo, publicado
uma só vez no órgão oficial. gramitarnente. como expediente judiciário. com
o prazo de 30 (trinta) dias. e conterá apenas, a indicação da exeqüente. o
nome do devedor e dos co-responsáveis. a quantia devida a natureza da
divida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e
o endereço da sede do juizo.

§ 1° O executado ausente do Pais será citado por edital. com prazo
de 60 (sessental dias.

§ 2° O despacho do juiz. que ordenar a citaçào. interrompe a
prescrição.

Art. 22' A arrematação será precedida de edital. afixado nO local do
costume, na sede do juizo. e publicado, em resumo, uma só vez,
gramitameme. como expedieme judiciário. no órgào olicial.

§ 1° O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não
poderá ser supenor a 30 (trintal. nem inferior a 10 (dez) dias.
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LEGtSLAC ÃO crrADA IlNEXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESTI.'DOS LEGISLATIVOS. C,DI

§ 2° o representante judicial da Fazenda Pública serà intimado.
pessoalmente. da reahzação do leilão. com a antecedêncIa prevIsta no
panigrafo anterior.

PROJETO DE LEI
N2 1.790, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Instrtulo Dia NacIOnal das APAEs

(ÁS COMISSOES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54)- ART. 2.4.11)

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° - Fica Instltuido o dia 11 de selembro de cada ano. como o "Dia
NaCional das APAEs'

Art. 2° • Esta Lei entrara em vigor a partir da data da sua publicação

JUSTIFICATIVA

E relevante conhecer a ongem e o cammho do MoVimento Apaeano. A

APAE - ASSOCiação de Pais e Amigos dos ExcepCionaIS. e resultante de um

mOVimento que se destaca no pais pelo seu pioneirismo

A pnrnelTB InlCla'lva. no Brasil. de congregar pais de ~excepcionais· e

outras pessoas Interessadas em apOIá-los ocorreu no RIO de JanetrO.

empreendida por Beatnce Bemls - membro do corpo dlolomatlCo none-amencano

e mãe de uma pessoa portadora da sindrome de Down

Motivados por aquela Cidadã. um grupo • congregando paiS, amigos.

professores e mediCaS de pessoas portadoras de deficíenclSs - fundou a pnmelra

Associação de Pais e Amigos dos ExcepCionais - APAE do BraSIl. CUia reunião

Inaugural do Conselho DeliberatiVo ocorreu em março de 1954 A partir desta data

foi instalada uma escola para crianças excepcionais. com apoIo do professor La

Fayette Cortes.

A Entidade passou a contar com urna sede provlsQrta onde foram cnadas

duas desses espeCiaIs. com cerca de vlnle cnanças A escola desenvolveu-se.

seus alunos tomararnase adolescentes e necessítaram de atiVidades cnativas e

profissionalizantes. Foi organizada. então. uma ofiCina pedagóglCB. de a\lvldades

ligadas a carpintaria. pam "deficientes". por Iniciativa da professora Olivia Perelm

De 1954 a 1962. surgiram outras APAEs. No final de 1962. houve a

primeira reUnião nacional de dlOgenles apaeanos. preSIdida pelo mediCO pSIqUlatm

Dr. Stanisiau Krinsky. em São Paulo. quando reuniram-se representantes de doze

das dezesseis Unidades la eXIStentes. provenientes de etdades do Rio de Janeiro.

e dos Estados de Minas Gerais. São Paulo. Parana. Rio Grande do Sul e Paraiba.

Pela primeira vez, no Brasil, discutia-se a queslio da pessoa portadora

de deficiência com um grupo de familias t que trazia para o MOVimento suas

experiências como pais e. em alguns casos. também como técmcos na área.

Pam facilitar a articulação e o Intercàmblo de idelas. os partICIpantes da

reunião sentiram a necessidade de cnar um organisrno nacional. surgindo. em

10 de novembro de 1962. surge a Fedemção NaCIOnal das APAEs. que funciOnou

dumnte alguns anos em São Paulo.

Em 1964 a sede fOI transfenda para Brasllla O MOVimento logo se expandiU

para outras capitais e depoIS pam o intenor dos Estados. HOJe. decomdos

quarenta e cinco anos. somam-se mais de mil e seIScentas Unidades. espalhadas

pelo Brasil. Eo maior movimento SOCial de caràter filantrópico do pais na sua area

de atuação. Esta muliiplicação fOI notavel. levando·se em conta as difICUldades de

um pais como o nosso. carente de recursos no campo das politlcas públlC8s e

maIS ainda. na area da Educação EspeclBl Este crescImento vertlQlnoso fOi

ImpulsK>nado pela Federação NaCional e suas representações EstaduaiS que.

segUindo a mesma linha filosófica da pnmelra. permitiram e incentivaram a

formação de novas APAEs Atraves de congressos. encontros. cursos. palestras e

'!lOIros eventos. o Movllnento senSIbilizou a SOCiedade em geral: buscando

viabilizar mecanismos que garantam os dlretlos da Cidadania da pessoa portadora

de deficiêncIa no Brasil.

Esta proposlÇio se JUStlflCB porque as AssocIBÇÕ8S de Pais e Amigos dos

ExcepcIonais - fif'AEs se destacam por apresentarem proposta de atuação

ampla. que envolve como público alvo. não só~ as pessoas portadoras de

deficili/'lCla em todas as fases de sua Vida (desde a cbncepção ate a velhice). mas

também os dema.s IndIViduos e InstitUIções que Interagem em sua causa

(familiares e vizinhos das pessoas portadoras de defietênCla. SÓCIOS contnbuintes.

voluntános. órgãos públicos. ong s. estudantes es.taglarios. escolas. hosprtais.

fomecedoreslparcelros. finaocladores. e a comUnidade em geral). Cabe ressaliar

que o foco do trabalho centra·se no atendimento às pessoas portadoms de

deficili/'lCla e suas famihas

Para finalizar. destacamos que as APAEs atuam nas àreas de defesa de

direijos. prevenção da InCIdência das deflCiênclBs. educação. educação

profiSSIOnal. saúde. assistênCIa social. esporte. lazer, cultura. assistência ao Idoso

portador de deficlênclB. estudos e pesqUisas. e capaCItação e aperfeIÇoamento

técniCO prOfitiStOnal

Pelas razões expostas. conSIderamos que desta forma as APAEs obterão

cada vez maIS o reconhecimento da SOCIedade e a pessoa portadora de

deficiencla sem mBls valonzada tendo um dia do ano dedicado á celebração da

entidade que representa a malQl' rede de atendimento a este segmento no pais

Sala das Sessões. em 15 de setembro de 1999

l ......\~ .../

Deputado Eduardo Barbosa

PROJETO DE LEI
N2 1.793, DE 1999

(Do Sr. Joio Magno)

Acrescenta panigrafos ao art 477 da Consolidação das LeiS do Trabalho - CLT. a fim de
deterrmnar ao empregador a obrigação de fornecer ao empregado. no ato da rescosão de
contrato de trabalho. documento comprobatâno das atiVidades por ele exercida em
condiçõeS especoals.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO' E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24.11). •

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 4n da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452. de 1° de maio de 1943, passa a
vIgorar acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 477 .

§10. O empregador fornecerá ao empregado. no ato da
reSCisão de contrato de trabalho. documento
comprobatório das atividades por ele exercidas em
condições especiais. com base em laudo técnico-pericIal
da!! .circunstâncias ambientais laborais expedido por
médiCO do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, contendo as seguintes informações:

I - descrição circunstanciada do"local onde os serviços
foram realizados:

11 - descrição minuciosa das atividades.executadas pelo
empregado;
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111 - relação dos agentes nocivos à saúde ou à
integridade física a que o empregado estava exposto
durante a jornada de trabalho;

IV - declaração de exposição do empregado, de modo
habitual, devido a existência permanente de agentes
nocivos no local de trabalho;

V - assinatura e identificação do responsável pela
elaboração do documento;

VI - número do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)
ou da matrícula da empresa no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS);

VII - transcrição da conclusão do laudo técnico-pericial
de que trata o caput deste parágrafo.

§ 11. Consideram-se atividades exercidas em condições
especiais, de que trata o § 10 deste artigo, aquelas
inerentes ao ambiente de trabalho, em caráter
permanente, expondo o empregado a agentes nocivos,
químicos,lfisicos, biológicos ou à associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física.

§ 12. O documento de que trata o § 10 deste artigo será
elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após
o acompanhamento de sua formulação pela Entidade
sindical da categoria profissional.

§ 13. Nos contratos de prestação de serviço, a empresa
tomadora, quando a prestação de serviços for realizada
no seu estabelecimento, será responsável pelo
fornecimento do levantamento ambiental do local dos
serviços à contratada e esta será responsável pela
emissão do documento de que trata o § 10 e responderá
solidariamente em caso de acidente e ou sequelas de
doenças profissionais.

§ 14. Nos contratos de prestação de serviços em
ambientes onde a empresa tomadora não tenha o
levantamento ambiental será de responsabilidade da
contratada pela realização do referido levantamento
ambiental para a emissão do documento de que trata o
§ 10.

Essa situação só prejudica o empregado que corre
o risco de ter seu tempo de contribuição em condições especiais
contado como tempo comum, quando já está com sua saúde
prejudicada pela exposição, por anos e anos, a agentes nocivos à
saúde.

Outro ponto a considerar é a mudança frequente
dos formulários autorizados pelo INSS para comprovar o exercício
das condições espeêiais de trabalho. Quando isso acontece, exige
se que os empregados voltem às empresas e troquem os
formulários. Mais um obstáculo no caminho do trabalhador que
pretende se aposentar.

Para resolver tais problemas propomos duas
soluções. A primeira consiste no fornecimento, pela empresa, do
documento comprobatório do exercício de atividades insalubres ou
perigosas no ato da rescisão do contrato de trabalho. A Segunda
estabelece quais são as informações que devem constar nesse
documento. Oessa forma, o documento terá validade
independentemente do código ou do número que se dê a ele (SB
40 como era antes ou 055-8030, nome atual) à época 'da
aposentadoria do segurado.

_Além disso, propomos que nos casos de contrato
de empreitada, quando a realização dos serviços ocorrer no âmbito
das empresas, que a tomadora de serviço seja responsável pela
elaboração do documento. Isso faz-se necessário porque, hoje, com
o implemento da terceirização nos empreendimento, os
empregados das pequenas empreiteiras, geralmente, ficam a
descoberto das medidas de segurança e saúde do trabalho, embora
prestem serviços nos estabelecimentos da empresa contratante,
que tem mais condições de elaborar o documento, tendo em vista
que a atividade é realizada em suas dependências.

Para que tais medidas tomem-se viáveis,
sugerimos a inserção de uma multa para o descumprimento ao
disposto no projeto na forma de uma multa no valor de 500 UFIR,
dobrada em caso de reincidência.

Essas são as razões pela quais pedimos o apoio
dos nobres Parlamentares para a aprovação deste projeto.

LEGlSLÁÇÃO CrrADA ANEXADA PElA
COORDEl'AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATTVOS - CeDI

§ 15. O descumprimento ao previsto no § 10 deste artigo
sujeita o infrator a multa de 500 (quinhentas) Unidades
Fiscais de Referência (UFIR), elevada ao dobro em caso
de reincidência.'

Art. 2° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a
data de sua publicação. .

Sala das Sessões, em de
1')

oep~~NO
de 1999.

~~q/9f{'

JUSTIFICAÇÃO

Desde 29 de abril de 1995, a concessão da
aposentadoria especial depende de comprovação, pelo segurado,
do tempo de trabalho permanente pelo período de 15, 20 ou 25
anos, conforme a atividade com efetiva exposição a agentes
nocivos à saúde. Tal comprovação, hoje, é feita pela apresentação
do formulário Informações sobre Atividades com Exposição a
Agentes Agressivos _ Aposentadoria Especial (modelo 055-8030)
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico
de condições ambientais laborais que deve ser expedido por médíó
do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho.

Todavia o 055-8030 somente é preenchido pelo
empregador na ê\lOCa da aposentadoria do empregado. Oepois de
15, 20 ou 25 anos, a maioria da empresas jà encerrou sua!;
atividades ou mudou a denominação ou a razão social, bem como o
seu domicílio.

Em caso de extinção da empresa, comprovada por
documentos oficiais, hoje,· dispensa-se a apresentação do
formulário 055-8030, podendo ser processada a Justificação
Administrativa. No entanto o empregado deverá ter consigo a
Carteira de Trabalho e Previdência Social na !Jual conste o registro
referente ao seu setor de trabalho e o laudo técnico emitido à época
do funcionamento da empresa. Assim, o problema persiste, pois o
empregado não pode provar o tempo de serviço para a
aposentadoria especial. .

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

TÍTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO

CAPÍTULO V
DA RESCISÃO

An. 477. É assegurado a todo empregado. não existindo prazo
estipulado para a tenninação do respectivo contrato. e quando não haja ele
dado motivo para cc;:;sação das relações de trabalho, o direito de haver do
empregador uma indenização. paga na base da maior remuneração que tenha
percebido na mesma empresa.

• Art.477 com redação dada pela Lei n' 5.584. de 26/06 1970.
§ 10 O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão de

contrato de trabalho. firmado por empregado com mais de I lum) ano de
serviço. só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
ou perante a autondade do Ministerio do Trabalho.

• § ]Ocom redação dada pela Lei nO 5.584. de 2606 1970.
§ 20 O instrumento de rescisão ou recibo de quitação. quaI~uer que

seja a causa ou fonna de dissolução do contrato, deve ter espeCIficada a
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natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor,
sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.

• § 2° com redação dada pela Lez nO 5.584. d.26/116:1970.
§ 3° Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos

neste artigo, a assistência sera prestada pelo representante do Ministério
Público ou. onde houver, pelo Defensor Público e. na falta ou impedimento
destes. pelo Juiz de Paz.

• § 3° com redação dada pela LeI nO 5.58-1. de 26 06 1970.
§ 4° O pagamento a que fIzer jus o empregado sera efemado no ato

da homologação da rescisão do contrato de trabalho, em dinheiro ou em

cheque visado. conforme acordem as partes. salvo se o empregado for
analfabeto. quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.

• § 4° com redação dada pela Lei nO 5.584. de 2606'1970.
§ 5° Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo

anter,,~ não poder~ o~ceder o equivalente a I (um) mês de remwteração do
empr~ ..ado

"J. 'com ndaçiio dadape/a LeI nO 5.58-1, de 26/06:'/970.

§ ~ O paga.'l1ento das parcelas constantes do instrumento de
rescisão ou recibo de quitação deverá. ser efemado nos seguintes prazos:

• § 6°acre.cenlado pela Lei nO 7.855. de 24110'1989.
a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
b) até o décimo dia, contado da data da notifIcação da demissão,

quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de
seu cumprimento.

§ 7" O ato da assistência na rescisão contramal (parágrafos I° e 2°)
será sem ônus para o trabalhador e empregador.

.. § 7D acrescentado pela LeI n" 7.855. de 2-1 10 1989.
§ 8° A inobservância do disposto no § 6° deste artigo sujeitará o

infrator á multa de 160 BTN. por trabalhador. bem assim ao pagamento da
multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário.
devidamente corrigido pelo indice de variação do BTN. salvo quando,
comprovadamente. o trabalhador der causa á mora.

• § BDacrescemado pela LeI nD 7.855. de 2-1, la 1989.
§9"VETADO

Art.478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo
indeterminado será de I (um) mês de remuneração por ano de serviço
efetivo. ou por ano e fração igual ou superior a ó (seis) meses.

§ 1° O primeiro ano de duração do contrato por prazo
indeterminado é considerado como periodo de experiência. e. antes que se
complete. nenhuma indenização será. devida.

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

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos - C.DI

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria do Seguro Social

E~ql.ladrat:"er:l:O e comprovação ::c
exerc!cl.o de atJ.vJ.dace eSgecH~1
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..............................................................................................................
ANEXO I

INFORMACÓES SOBRE ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDICOES ESPECIAIS
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PROJETO DE LEI
N2.1.828, DE 1999
(Do Sr. Gerson GabrieIli)

Dispõe sobre o dia naCional da microempresa.

(ÃS COMISSÕES DE EDUCACÃO. CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24. 11)

O Congresso NaCional decreta:

Art. 10 Fica Instituído o dia cinco de outubro de cada ano
como sendo o dia naCional da microempresa e da empresa de pequeno porte

Art, 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

As medidas adotadas ontem. dia Cinco de outubro de 1999.

deverão ficar na história da microempresa e empresa de pequeno porte como um
divisor de águas na política de apoIo e fomento dessas empresas.

Além da sanção do Estatuto da Microempresa. o que. por
SI só, Já sena um fato relevante na Vida dos aequenos negócIos o Governo

Federal resolveu. finalmente. tomar medidas concretas no sentido de aproveitar o

enorme potencIal dessas empresas. espeCialmente na geração de empregos.

De fato. a liberação de recursos com JUros mais aceSSlvelS

a cnação ao programa de recuperação fiscal. a ampliação do prazo para o

pagamento de dIVidas com os bancos federaiS. a redução das ahquotas do IOF

liberação das empresas do CADIN ate o limite de cinco mil reaiS e a cnação de
um fundo de aval. são medidas que realmente terão grande Impacto na economIa

dessas Unidades de produção e na propna economia naCional

Diante do exposto. peço aos meus Ilustres Pares a rápida
tramitação e aprovação do presente projeto de lei

Sala das Sess S. em de 199

Ill~ L, ~C
0,\"",G""lG""''tuO~ ( {G (ç(

PROJETO DE LEI
N2.1.843, DE 1999

(Do Senado Federal)
PLS N~ 314199

Denomina "Aeroporto eamoo dos Palmares - Zumbi e Oanaara" o Aeroporto eamoa dos
Palmares. em Maceió, Estado ae Alagoas

(ÃS COMISSÕES DE VIAçÃO E TRANSPORTES. OE EDUCAÇÃO CULTURA E
DESPORTO, E DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO rART 54)· ART 24. 11.
APENSE·SE A ESTE O PROJETO DE LEI N° 1 206, DE 19991



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O Congresso 1\;acional decreta:

Quinta-feira 4 52091

Art. l° É denominado "Aeropono Campo dos Palmares - Zumbi e Dandara" o
Aeropono Campo dos Palmares. em Maceió. no Estado de Alagoas.

Art. 2° Revoga-se a Lei n" 1.438. de 19 de setembro de 1951.
Art. 3° Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação.

Senado Federal. em O{. de outuhrú de 1999

Senador Anto~'JO Carl~:;"Magalhàes
PresIdente

LEGtSLAÇAo CITAnA A~EXADAPELA
COORDEXA.çAO DE ESn.;UOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção Vlll
00 Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra t:m um só turno de discussão e votação. e enviado à sanção ou
promulgação. se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar.
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Parágrato umco. Sendo o projeto emendado. \'oltará à Casa
iniciadora.
.............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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Para corrigir essa clstorção e que estamos apresemanao o

presente projeto de lei IntroCluZtndo na Lei dos PartidOS a obrlgatonedade de

uma participação. na Vlca P8n1dana ae um contingente mlnlmo de trinta por

cento de pessoas do sexo femininO

". ! ~ Ii (./''/ r:
v . , .... /1 I l
_,t;:'1/f- (...<'~,~ I I

Deputado SÉRGIO iJ\RVÀLHO

Com esta tnlClallva esperamos estar contribUindo

efetivamente para que as mulheres possam exercer sua CidadanIa plena em

nosso Pais ennquecenoo as atiVidades aos pantdos f; :onsequenlemente a

política naCional com a atuação firme e generosa Que somente sua senslbihdaae

pode proporcIonar

de 1999deSala das Sessões em

Brasilia. em cC de oUlUbro de 1999.Oficio n° 7"vto (5F)

Scnhor Primeiro-5ecrctàrio.

Encammho a \'ossa Ex.ceiéncia. a 11m de ser submetido à revísão
da Cãmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da COll$ulUlçào Federal. o Projeto de
Lei do Settado n° 314. de 19'19. eOU5lante dos autógrafos em anexo. que "denomina
•Aeropono Campo dos Palmares - Zumbi e Dandara' o Aeropono Campo dos Palmares. em
Maceió. no Estado de Alagoas'.

-t.EG1SI.AC\O C"lT \0\ ·\\rx\o\ Pf.L\
(·O()ROF.\-\( -\0 or [~TrDn'" u:casl. \ r1VO"o -. t'0l-

LEI \°1).096. DE 19 DE SETE:\IBRO DE 1995.

Atenciosamente. DISP(H: "llBRI
RE<il I ·\\11 '.T \ ,."

".\1{ I"I[)();,
\R IICif 1\

I'OUTICllS.
- ! : ~

Senador C,'lrlos Patrocínio
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan A2Ular
PrimeIro-Secretário d; Câmara dos Deputados
jbSl.

flT\·I.O I
DispOSIções Preitmmar~s

PROJETO DE LEI
N2 1.~49, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Carvalho)

An. ;:" E assegurada. ao pamdo pollllco. autonomIa para definir sua
<slrurura IUtema. orgamzação e funclOoamento.

.'.n. ~" Os tiliados d~ um pamdo poitllco tem IgUaIS dIreitos e deveres.

Altera a t..el no 9096. oe 19 oe setemoro oe 1995. para assegurar ia ::.anlcloação femlnlna.
em um mlmmo de tnma ocr cento. na construcão oanloàna e na comcoslcão OOS orgàos de
dlrecão aos panldos politlCOS.

IA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDACÃO)

LEI :\°9.504. DE 30 DE SETE:\IBRO DE 1997.

O Congresso NaCIOnal decreta

ESTABELECE '\OR\1AS P.\RA ,\5 ELEIÇÕES.

Art. 10 Eacrescido o seguinte paragrafo unlco ao art 30 da

LeI nO 9 096. de 19 de setembro de 1995
..........................................................................................................................

"Parágrafo úmco. Na construção parttdt",a e na
composIÇão dos órgãos De direção oos pamdos polítICOS. é
assegurada a partlClpaçào ml~lma de tnnta por cento de
pessoas do sexo femininO ..

Art. 2' Esta LeI entra em vIgor na oata de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Na IInna oas acóes ai,rmauvas cara elimInar a aeslgualdaae

:e tratamento cara com as mUlheres e oara assegurar s:Ja ~te!lva o3n1clcaçáo

politlca. a Lei n11 9 504 oe 30 de setembro de 1995 ~:J § 30 de seu art 10

deterrmna, em relação as candidaturas as eleições proporCIOnais. que caoa

panldo OU coligação devera reservar o mimmo oe trinta por cento e o maxlmo de

setenta por cento para cada sexo

Do Registro d. Candid~tos

....n. 10 Cada partIdo podera regIstrar candidatos para a Câmara dos
Deputados. Câmara L<glslauva Assembléias L~glslallvas e Câmaras Municipais. até
cento e cmqüenta por cento do numero de lugares a preencher.

. § 1" ~o caso de coligação para as eleIções proporCIOnaIS. iodependentemente
do numero de partIdos que a mtegrem. poderão se regIstrados candidatos até o dobro
do numero de lugares a preencher.

"§ 2° "Ias umdades da Federação em que o numero de lugares a vreencher
para .a Camara dos Deputados não exceder de \ Inte. cada partIdo podera regIstrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distntal ate o dobro das
respectivas vagas: havendo coligação. estes numeros poderão ~er acreSCIdos de ate
mais cinqüenta por cento.

§ 3° Do numero de vagas resultante das regras prevIstas neste artIgo. cada
partIdo ou colIgação devera reservar o mmlmo de lrInta por cento e o ma'(Imo de
,<lenta por cento para candidaturas de cada sew*4

11

Em todos O~ l:ulculos. ::lera s~mpn: Lh:sprel.adu a Iração. se mfenor a
mell1. ~ l!;!.ualada a um. ,~ Igual nu ....uncr\or

Na prática. entretanto. os pal1ldos se deparam com mUItos
dIficuldades oara arregImentar o numero mlnlmo de candidatas eXigIdo por lei.

Isso se deve ao fato de que tem SIdo menosprezada a
partICIpação da mulher na construção pa",dárla e na composição dos órgãos de

dIreção dos partidos

§ 5° ~o caso de as convenções para a escolha de candidatos não mdicarem o
numero màximo de candidatos previsto no "capU!" ~ nos §§ 1c' e 2° desle artIgo. os
lirgãos de direção dos partidos respectivos poderão preenchcr as vagas remanescentes
ale sessenta dias anles do pleito.
............................................................................................~~ .



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson
Pinto.

O SR. NILSON PINTO (PSDB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Parlamentares, semana passada, no Congresso
Internacional de Compensado e Madeiras Tropicais,
realizado em Belém do Pará, o representante do
Ministério do Meio Ambiente tornou pública a
informação de que no prazo de seis meses o Governo
Federal estará implantando uma nova política
nacional de florestas.

Essa nova política pretende, entre outras
coisas, reorientar o desenvolvimento florestal em
bases sustentáveis, promover o reflorestamento ao
ritmo da demanda do setor, promover a
descentralização da administração pública florestal e
apoiar o desenvolvimento do comércio externo de
produtos florestais.

Quero aqui destacar a importância da iniciativa
e ao mesmo tempo chamar a atenção dos
formuladores da nova política para um ponto que
entendo ser fundamental em sua elaboração.

Sem dúvida nenhuma, a iniciativa é importante
e necessária. Em primeiro lugar, porque o setor
florestal possui significado econômico e social muito
grande para este País. De acordo com dados do
próprio Ministério do Meio Ambiente, ele contribui
com 4% na formação do Produto Interno Bruto
nacional, é responsável por 8% das exportações
brasileiras, gera mais de 1,6 milhão de empregos
diretos, produz uma receita anual de 20 bilhões de
reais e recolhe, a cada ano, cerca de 3 bilhões de
reais em impostos. É um setor, portanto, que merece
uma política condizente com sua dimensão e com a
singular condição brasileira de abrigar 30% das
florestas tropicais do nosso planeta...

''t' '..~.

Em segundo lugar porque, ?apesar de sua
importância, o setor há muito reclama uma política
capaz de corrigir os equívocos oficiais que há mais de
uma década Yyêm sendo cometidos nessa área. Na
verdade, desde que o Instituto Brasileiro para o
Desenvolvimento Florestal - IBDF foi extinto, em
meados da década passada, ficamos sem uma
política voltada para o aproveitamento de nossas
florestas que o instituto, bem ou mal, tentava
implementar.

Com a absorção das funções do IBDF pelo
Ibama, o enfoque governamental mudou radi-
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - calmente. A política florestal passou a ser mero
Finda a leitura do expediente, passa-se ao acessório de uma política ambiental defensiva, que

superenfatiza a importância da preservação da
floresta em detrimento de seu aproveitamento
sustentável. E a indústria madeireira passou a ser
tratada como atividade nefasta, transformando-se no
alvo preferencial das ações repressivas de combate
ao desmatamento, que passaram a se constituir a
tônica principal da ação governamental. Esse
enfoque restritivo foi particularmente sentido na
Amazônia, onde o aproveitamento racional da
floresta é vítima de um combate ideológico
verdadeiramente insensato.

Em conseqüência dessa visão equivocada, a
década de 90, do ponto de vista do desenvolvimento
do setor florestal, é considerada por muitos como
uma década perdida. Por isso, a elaboração de uma
nova política que trate de forma madura a vocação
brasileira para a atividade florestal pode realmente
constituir um marco em nossa história.

O receio de muitos dos que convivem com esse
setor, no entanto, é de que o hábito da prática dessa
política defensiva e repressiva acabe por contaminar
a formulação da nova política nacional de florestas,
perpetuando os problemas atualmente enfrentados.

Esse risco só será evitado se a nova política for
formulada por meio de uma ampla discussão com
todos os segmentos interessados no assunto, com
destaque para a iniciativa privada, as instituições
científicas, o Governo e os profissionais do setor, de
modo que ela possa de fato representar o consenso e
as aspirações da sociedade.

Por isso, ao tempo em que felicito o Ministério da
Meio Ambiente pela iniciativa, quero também
exortá-lo a promover ao máximo a participação dos
interessados nessa discussão, para que tenhamos
como resultado uma política capaz de garantir o uso
sustentável de nossas florestas e de gerar empregos
e renda para nossa população, em escala muito maior
do que a indústria de base florestal hoje vem
conseguindo oferecer.

São esses, Sr. Presidente, os comentários que
gostaria de fazer. Solicito a V. Exª que determine a
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e no Jornal da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta Presidência defere o pedido de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
segundo orador inscrito é o nobre Deputado Ursicino
Queiroz, que, num perfeito entendimento entre o PT e
o PFL, cederá seu tempo ao Deputado Paulo
Delgado.
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o SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, agradeço a V.
Exª a ironia pernambucana e ao meu amigo,
Deputado Ursicino Queiroz, que me permite falar
neste horário.

srªs e Srs. Deputados, desejo homenagear a
Drª Nise da Silveira, que morreu no Rio de Janeiro, no
sábado, aos 94 anos de idade. Alagoana, mudou-se
para a Bahia, terra do Deputado Ursicino Queiroz,
onde se formou em Medicina. Dali foi para o Rio de
Janeiro e para a Europa. Foi assistente de Carl Jung,
na Áustria, e tornou-se, na história da psicanálise e
da psiquiatria brasileira, uma pioneira e uma avatar da
luta pela descriminalização e pelo fim do preconceito
contra o paciente psiquiátrico.

Drª Nise é uma senhora das mentes e da paz.
Revolucionou o tratamento ao doente mental no
nosso País. Em 1946, trabalhando no Centro
Psiquiátrico Pedro 11, no Rio de Janeiro, iniciou um
longo combate à psiquiatria tradicional, que indicava
choques elétricos e altas doses de psicotrópicos
como terapia aos esquizofrênicos. Recusou-se a
seguir tal método. Montou um ateliê, distribuiu tintas,
pincéis e argila aos seus pacientes. Criou a terapia
ocupacional, humanizando assim a psiquiatria
brasileira.

Drª Nise, em 46 anos, reuniu mais de 300 mil
peças de arte, algumas delas reproduzidas no mundo
das imagens que hoje forma o Museu de Imagens do
Inconsciente, criado por ela, que funciona junto ao
mesmo hospital. Nesse acervo estão desde rabiscos
primários a obras de alguns mestre revelados por ela,
como Emygdio de Barros e Fernando Diniz.

Fernando Diniz foi um dos primeiros
freqüentadores do mundo do inconsciente, onde
iniciou seus estudos sG>bre a obra de mestres como
Van Gogh. Já no final dos anos 50, recebeu um
prêmio hors-concours numa exposição realizada no
Hôtel De Ville, em Paris.

"Mudei para o mundo das imagens", diz Drª
Nise. "São elas que tomam a alma das pessoas. Essa
mudança não foi, no entanto, uma conquista fácil.
Ainda hoje, o meu método de trabalho é considerado
alternativo", admite Drª Nise.

Desde que iniciou o trabalho com
esquizofrênicos, ela teve que enfrentar reações
muitas vezes duras dos integrantes das correntes
psiquiátricas tradicionais e até de políticos.

Em 1936, foi presa como subversiva pelas
forças do Estado Novo de Getúlio Vargas. Na prisão,
foi companheira de cela de Olga Benário, mulher de
Luís Carlos Prestes, e conheceu o escritor Graciliano

Ramos, alagoano como a Drª Nise. Graciliano cita
várias vezes a psiquiatra em seu livro "Memórias do
Cárcere", um dos mais importantes da literatura
brasileira. "Nunca me havia aparecido pessoa mais
simpática; Nise, acanhada, tinha um sorriso doce",
relata o escritor.

Drª Nise iniciou no nosso País o processo de
barrar a psiquiatria ortodoxa conveniente e conivente
com o genocídio, a morte civil dos pacientes
psiquiátricos, que ameaça de 10% a 15% da
população adulta do nosso País que demanda o
cuidado psiquiátrico e, segundo dados da
Organização das Nações Unidas, pode atingir mais
de 10% da população mundial, sem contar distúrbios
leves, ansiedade, angústias transitórias, que são
reações rotineiras, naturais aos fatos corriqueiros da
vida - distúrbios de humor, dificuldades que as
pessoas têm e que nem sempre encontram amparo
na solidariedade humana para poderem reagir com
as próprias forças.

Drª Nise da Silveira é uma promotora da paz.
Resgata com seu trabalho milhares de pessoas
condenadas à morte do destino. Ela sabe bem o
significado daquilo que o filósofo Spinoza dizia: "A
loucura é a pior forma de escravidão humana". E
encontrar naqueles que são considerados loucos e
doentes mentais a sua humanidade é o grande
desafio deste final de século, que ainda convive com
continentes inteiros maltratando, encarcerando,
segregando e estigmatizando os loucos de todo
gênero.

Drª Nise da Silveira, por todo o conjunto da sua
obra, é pioneira, no Brasil e no mundo, no tratamento
humanitário do paciente psiquiátrico. O uso da
pintura, escultura e modelagem no tratamento
psiquiátrico como esclarecedor dos processos
patológicos e agente terapêutico permitiu a ela
renovar o trabalho clínico e criar o Museu de Imagens
do Inconsciente - extraordinário e original acervo de
obras e artes produzido por psicopatas.

Drª Nise nasceu em Maceió, Alagoas, em 15 de
fevereiro de 1905. Formada em Medicina na Bahia,
transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou,
por concurso, no Serviço de Assistência a Psicopatas.

Foi residente do Instituto de Neurologia
Deolindo Couto, de onde transferiu-se para o Centro
Psiquiátrico Pedro 11. No ateliê de pintura, escultura,
modelagem e carpintaria, Drª Nise descobriu que no
psiquismo do paciente sobrevivia um estímulo para a
produção de imagens, mesmo quando a
personalidade se desagregava. Sua terapia
humanizadora incorporou outro elemento inusitado:
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cachorros e gatos levados ao hospital para conviver
com os pacientes, os quais estabeleciam com os
animais relações de companheirismo e
demonstravam assim que sua afetividade não se
encontrava anulada.

Dos trabalhos dos internos, dos serviços de
terapia ocupacional em pintura, desenho e escultura,
nasceu o Museu de Imagens do Inconsciente,
fundado em 1952. Seu acervo, como disse, com mais
de 300 mil peças, é periodicamente exposto no Brasil
e no exterior.

Em 1956, DrB Nise fundou a Casa das
Palmeiras, clínica dedicada ao atendimento de
ex-internos de instituições psiquiátricas que
incentivam as atividades criativas. Em suas obras
estão a biografia de Jung, o ensaio "Imagem, Ação,
Afeto" e o livro "Imagens do Inconsciente".

A Casa das Palmeiras é pioneira no tratamento
aberto em nosso País e no mundo. Antes mesmo da
grande revolução dos movimentos psiquiátricos
italiano, francês e norte-americano, DrB Nise da
Silveira, com a Casa das Palmeiras, sinalizava para
os ministérios de saúde do mundo coisa que hoje é
incorporada nos programas de saúde da
Organização Mundial de Saúde e da Organização
Pan-Americana de Saúde: a necessidade da criação
dos núcleos de atenção psicossocial, dos centros de
atenção psicossocial, dos ambulatórios de
psiquiatria, da ala psiquiátrica no Hospital Geral, da
possibilidade de tratamento domiciliar.

Com seu trabalho surgia, na prática, os casos,
cada vez mais discutidos pelos psiquiatras, analistas,
psicólogos, terapeutas, enfermeiros, humanistas de
todo o mundo, da necessária revisão das internações
prolongadas, que estão cada vez mais
desestimuladas e não indicadas nos serviços
psiquiátricos renovados.

Ninguém hoje, no Brasil, que se interesse pelas
questões ligadas à expressão artística ou à
psiquiatria, ou a ambas, pode ignorar a contribuição
da DrB Nise da Silveira. Contribuição essa que é
marcada, de um lado, pela coragem intelectual de
romper com o estabelecido e, de outro, pela
identificação profunda com o sofrimento de seu
semelhante. Não há talvez exagero em dizer-se que
essa identificação, que se traduz na capacidade de
comover-se com o outro, terá sido a chave que abriu
as portas de um novo entendimento daquelas
questões.

Nise da Silveira foi levada pelas circunstâncias a
dirigir seu trabalho de psiquiatria para a terapêutica
ocupacional. Mas por que tomou essa decisão,

pergunta o grande poeta Ferreira Gullar numa obra
que fala exatamente da trajetória da DrB Nise,
publicada pela editora Relume Dumará, do Rio de Ja
neiro, com o nome de "Nise da Silveira, uma
psiquiatra rebelde"?

Nise da Silveira tomou essa decisão por
discordar dos procedimentos que passaram a ser
adotados no tratamento psiquiátrico, que consistiam
em submeter o doente mental à violência do choque
elétrico, do choque de Cardiazol e de Insulina ou - o
que era mais brutal - à mutilação da lobotomia.

Ela conta o horror que sentiu ao ver, pela
primeiia vez, um paciente ser levado a convulsão pelo
choque elétrico. O médico responsável pelo setor
devia ensinar-lhe o uso desse procedimento e por
isso mandou trazer outro paciente, a fim de que ela
mesma apertasse o botão. Nise negou-se a fazê-lo,
como se negaria a usar também o choque insulínico e
o Cardiazol. Não lhe restou, por isso, outro caminho
senão trabalhar numa área onde não se praticavam
esses tratamentos e que, por isso mesmo, não tinha
qualquer relevo ou importância no sistema hospitalar:
a terapia ocupacional. Ali iniciaria uma insuspeitada
revolução.

Ainda nessa linha de valorização do doente
mental como ser humano, merecedor, portanto, de
afeto e solidariedade, Nise começou por discordar da
literatura psiquiátrica, segundo a qual o
esquizofrênico era indiferente à existência dos
demais, destituído de afetividade. A prática da vida, o
convívio com o doente mostravam-lhe o contrário.
Contrariando as teorias em voga, terminou por fazer
do afeto o caminho para penetrar no mundo fechado
do esquizofrênico e ajudá-lo a se reaproximar da
realidade.

Não só isso. No curso dos anos, aprofundando
seu conhecimento do unive'rso patológico e das
linguagens simbólicas, carregadas de emoção e
reveladoras da própria condição humana, creio que
no pensamento de Nise da Silveira o afeto se
transforma num fator estruturador da própria
realidade. Dentro de sua visão, sem ele é impossível
conhecê-Ia.

A vida de Nise da Silveira é a expressão de um
destino humano exemplar. Assim como na sua prática
psiquiátrica e no seu pensamento teórico, o contato
direto com o outro, a abertura para o outro e
conseqüentemente a apreensão intuitiva são fatores
fundamentais. Em sua vida mesma é também assim
que as coisas se passam. Ela vai estudar Medicina
porque a turma de rapazes a que se juntou e a que se
ligou afetivamente está com essa disposição. Não
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tinha vocação para a Medicina, como era ensinada e
praticada, já que a simples visão de uma ferida
sangrando bastava para horrorizá-Ia. Mas ainda
assim formou-se em Medicina.

Por seu temperamento, por sua sensibilidade,
por seu relacionamento naturalmente afetivo com as
pessoas e os seres vivos em geral, Drª Nise teria que
seguir o caminho que seguiu. Nada mais natural que
se voltasse para a psiquiatria, especialização médica
que atua numa área marcada por intenso e demorado
sofrimento.

De fato, toda doença envolve sofrimento, mas
na doença mental ela adquire uma complexidade
rara, uma vez que atinge a própria consciência do
doente, o conhecimento de si mesmo e do mundo, os
seu valores existenciais e afetivos. E toda uma vida
assim transcorre, com freqüência desde a
adolescência até a velhice, sem possibilidade de
realização em qualquer plano, seja amoroso, familiar,
profissional ou social.

A doença mental produz sem cessar párias,
condenados a viver quase sempre emparedados.
Tanto sofrimento terminou por exigir da sociedade
providências que, de um lado, tentassem curar esses
doentes e, de outro, protegê-los e segregá-los.
Desnecessário repetir aqui a história dos manicômios
e hospícios, dos encarceramentos e espancamentos
a que os doentes foram submetidos ao longo dos
séculos, particularmente à medida que chegamos à
época moderna, à idade da razão. Quanto mais a
sociedade se organizava, racionalizava o seu
funcionamento e as suas reinações de trabalho e
produção, menos espaço sobrava para os que não se
ajustavam a essa organização. O manicômio nasce
como produto dessa ordem social: uma instituição
onde cabe o louco.

Por outro lado, o surgimento de novas técnicas
de tratamento médico levou ao uso do choque
elétrico, do choque insulínico e de Cardiazol como
modos de interromper o encadeamento anormal de
idéias na mente esquizofrênica e possibilitar-lhe o
reencontro com a realidade.

O que isso significava como violência contra o
doente não era levado em conta ou, pelo menos, não
impedia que se prosseguisse com a violência. Essa
visão médica deformada, que subestima a
complexidade do ser humano, atingiu seu ápice com
a prática da lobotomia, uma mutilação do cérebro do
doente com o propósito de anular aquela
complexidade e transformá-lo em vegetal.

Não se pode ignorar, no entanto, a descoberta
das drogas neurolépticas - o Amplictil, o Haldol, o

Haloperidol que assinalaram um avanço no
tratamento da esquizofrenia, quando aplicados de
maneira correta.

Quando Nise da Silveira começou sua carreira
de psiquiatra, no Hospital da Praia Vermelha, na
Urca, aqueles procedimentos modernos ainda não
existiam. Ela é presa em 1936, solta em 1937, mas
ameaçada de ser de novo encarcerada escapa do Rio
de Janeiro. Durante algum tempo vive
clandestinamente, no início; depois livremente, em
vários Estados do Nordeste e do Norte do País. Sete
anos mais tarde retoma suas funções, agora no
Centro Psiquiátrico Pedro 11, no Engenho de Dentro.
Já então os choques estavam em voga. Ela se nega a
utilizá-los e o Diretor do Centro então lhe oferece o
único lugar onde tais procedimentos não eram
aplicados: na Seção de Terapia Ocupacional, mesmo
porque ali o objetivo não era curar ninguém.

Se nessa época Drª Nise ainda não possui uma
teoria da Terapia Ocupacional, tem no entanto amplo
conhecimento da literatura sobre psicologia e uma
visão crítica das teorias psiquiátricas. A
incompatibilidade com as novas técnicas de
tratamento, que no seu entender agrediam o
paciente, certamente a induziram a buscar alternativa
para o tratamento da esquizofrenia: o caminho
psicológico, que se opunha ao fisiológico em voga.
Enquanto este apostava na intervenção direta sobre o
funcionamento cerebral, mediante choques e
cirurgia, aquele buscava a cura na possibilidade de o
doente conseguir, por meio da expressão simbólica,
vencer a desordem interior e reatar os vínculos com a
realidade.

Ao assumir a Seção de Terapia Ocupacional e
Recreação do Centro Psiquiátrico Nacional, em 1946,
Drª Nise tratou de criar, além das oficinas de trabalho
artesanal, os ateliês de atividade expressiva, como a
pintura e a modelagem. Desde o primeiro momento
valorizou a autonomia das atividades ali exercidas e
dos próprios pacientes, até então usados para prestar
serviço ao hospital. A partir de então, a terapia
ocupacional poderia ser entendida como um método
de cura.

Nise tinha consciência da complexidade do
universo das formas pictóricas e da mente humana,
dos inúmeros fatores que operam na atividade
expressiva. "Faltavam-me", diz Drª Nise,
"conhecimentos sobre as atividades da psique que
tomavam forma na imagem da mandala. Assim,
custava-me entender que surgissem esses símbolos
pintados pelo mesmo autor junto a formas que
refletissem a cisão da psique". Não obstante,
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continuou reunindo imagens de círculos e afins que
depois, mediante seleção, constituíram o primeiro
álbum do acervo do Museu de Imagens do
Inconsciente.

Foi então que, em dezembro de 1954, escreveu
uma carta a Carl Gustav Jung, enviando-lhe junto
algumas fotografias de mandalas. A carta de resposta
não demorou a vir e nela o mestre reconhece que as
formas estampadas nas fotos eram efetivamente
mandalas ou seja, manifestações de forças do
inconsciente que buscavam compensar a
dissociação esquizofrênica. "Eu me via diante de uma
abertura nova para a compreensão da esquizofrenia",
escreveu Nise da Silveira mais tarde.

A relação com Jung estreitou-se quando, em
1957, Drª Nise obtém uma bolsa para estudar no
Instituto Carl Jung, em Zurique, participando em
seguida do 11 Congresso Internacional de Psiquiatria,
ocasião em que expõe obras do acervo do Museu de
Imagens do Inconsciente.

Mas, se se entregava intensamente aos estudos
teóricos, Nise não descuidava do lado prático da
terapia ocupacional. Por isso cuidou da formação de
monitores, realizando cursos para instruir aqueles
funcionários. Ao mesmo tempo, à medida que o
trabalho avançava, fazia com os monitores reuniões
destinadas à avaliação psicológica das atividades e
seu papel terapêutico em cada caso clínico. Os
resultados excederam às expectativas. Isso se deve
ao interesse que tal atividade despertava nos
monitores como também à condição de Nise, atenta e
receptiva à contribuição de seus colaboradores.

A Drª Nise da Silveira, por todos os seus
méritos, pioneira, corajosa, desbravadora da luta pela
humanização do tratamento psiquiátrico no País e
pela humanização e cidadania plena do doente men
tal, merece o título de Cidadã e Médica da Paz, num
setor desconhecido, isolado, segregado e mutilado de
cidadania há muitos anos, não só na sociedade
brasileira, e que rouba a paz interior e os direitos civis
de milhões de pessoas em todo mundo.

A humanização do atendimento e a
compreensão da doença mental não chegaram ao
continente africano ainda. Na Ásia o preconceito con
tra o doente mental ainda está associado a formas de
segregação incompreensíveis, segundo os termos
definidos na Conferência de Direitos Humanos de
Viena, assinada por todos os países que fazem parte
da Organização das Nações Unidas. Praticamente
em todo o continente africano e asiático nenhum
doente mental tem os seus direitos individuais e
humanos respeitados e como bicho é marginalizado e

maltratado. Na Europa e na América, cada país tem
seu conceito civil de loucura e dele deriva a natureza
da sua visão mais ou menos humanitária dos que
necessitam de cuidado, respeito e tratamento.

Mesmo no nosso País, signatário de todas as
convenções de direitos humanos apresentadas pela
Organização das Nações Unidas, estando a questão
preocupando praticamente todos os segmentos e
partidos de todos os matizes ideológicos no
Congresso Nacional, o sofrimento mental ainda
predomina na política de saúde pública; os direitos
humanos são incontornáveis. É impossível
respeitá-los mais ou menos. Eles têm de ser
assistidos na sua totalidade, principalmente se são
necessitados deles aqueles que vivem na doença e
na zona de sombra em que está o conceito de loucura
da sociedade humana.

Os doentes mentais precisam de espaços
protegidos, não por meio de muros ou tratamento
impiedoso, mas por uma cultura humanista da
sociedade que os defende, reconhece as suas
dificuldades, combate a desfiliação, a exclusão, a
precariedade e a vulnerabilidade dessas pessoas e
coloca a loucura a salvo da miséria, da opressão, da
mentira e do preconceito.

Drª Nise ensinou-nos que, ao se encarcerar
doentes mentais, só se consegue mais doença e
desrespeito aos direitos humanos.

Sua morte produz para os doentes mentais
brasileiros e todos os que se preocupam com eles
uma insuperável lembrança de dedicação e
competência, de homenagem ao indivíduo e sua
liberdade.

Ela foi homenageada há quinze dias pelo
Instituto Philippe Pinel, estabelecido no Rio de Ja
neiro, do Ministério da Saúde, com o Prêmio Pi, como
um dos mais importantes nomes do tratamento ao
doente mental no nosso País.

Ao homenagear a Drª Nise da Silveira com este
pronunciamento, não tenho dúvida de afirmar que, se
há no Brasil alguém que se deva inscrever como um
dos nomes do nosso País para a galeria dos heróis do
século XX, é o da Drª Nise da Silveira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, vimos a esta tribuna para prestar uma
homenagem ao idealizador do Movimento
Tradicionalista Gaúcho, o eminente engenheiro
agrônomo João Carlos Paixão Côrtes, conhecido
nacionalmente e também no exterior como Paixão
Côrtes.
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Paixão Côrtes é natural de Sant'Ana do
Livramento, na fronteira do Estado do Rio Grande do
Sul com o Uruguai. Sua atuação como gaúcho de
destaque na vida cultural do Estado começou em
1947, quando criou o Departamento de Tradições
Gaúchas do mais famoso colégio da capital, o
Colégio Júlio de Castilhos, junto com um grupo de
jovens secundaristas. A partir desse centro, Paixão
Côrtes começou a divulgar e a desenvolver a cultura
gaúcha pelo resto do Estado e criou o 35 Centro de
Tradições Gaúchas, sendo o seu primeiro dirigente,
dentro da linguagem gaúcha, denominado de patrão.
Essa entidade é a inspiradora do Movimento
Tradicionalista Gaúcho, que congrega atualmente
mais de 1.500 entidades no Estado, cerca de 800 em
Santa Catarina, 600 no Paraná, 400 no Mato Grosso
e outras 300 distribuídas pelo Brasil afora, algumas
até no exterior.

Essa manifestação é considerada pelos
sociólogos como o maior movimento nativista da
América Latina, e o tradicionalista Paixão Côrtes, o
grande idealizador desse movimento.

Vejam srªs e Srs. Deputados. Paixão Côrtes
desenvolveu um notável trabalho de garimpagem
folclórica junto ao homem do campo pelas diversas
cidades gaúchas. Estendeu suas investigações pela
América do Sul e pela Europa, buscando preciosos
documentos e peças originais. Suas andanças e
estudos estão registrados, bem como mais de trinta
publicações que abordam os hábitos e os costumes,
destacando-se a reconstituição de setenta danças e
do rico vestuário da sociedade campeira da terra
gaúcha.

No campo da educação, ele realiza importante
trabalho com o Projeto Gauchesco Cultural e Turístico
junto às universidades do Estado do Rio Grande do
Sul, escolas e palestras.

Outro projeto de grande repercussão é o que
aborda a Vestimenta da Prenda, visando a reformular
conceitos errôneos do trajar da mulher campesina do
Sul.

Paixão Côrtes foi o pioneiro na criação de uma
série de solenidades culturais e cívicas, entre elas a
Chama Crioula, que interligou o Fogo Simbólico da
Pátria aos festejos da Revolução Farroupilha; o
Desfile de Cavalarianos, tipicamente agauchados no
contexto dos acontecimentos da Semana da Pátria
no Estado do Rio Grande do Sul, com apoio da Liga
de Defesa Nacional. Fez conferência sobre os
personagens da história rio-grandense, baile
gauchesco com danças nativas, concurso de roupas
tr8didonais, concurso literário sobre temas dacultura

gaúcha, enfoques que integr;HI'I ,I 11111 j 11'10 • I " •n
Crioula, que deu origem à atual (~':'m<1n;1 ~ ;111111 'l"lI •• '1

oficializada em 1964 pelo GOVUfll1 I (Jo [Sldolll

Paralelamente a estas allvl(li1cles ClJIIlH~'IIS. o
nosso Paixão Côrtes transforme)(/' s(~ num dos mais
importantes folcloristas com i11lJ:l~ .10 na ama da
comunicação sonora. Lançou sel(' discos
interpretando canções gaúchas. Recebeu prêmios
importantes, como o de Melhor fk·ah7élçflO Folclórica
Nacional e Melhor Cantor Masclllirlo (jp Iniciare do
Brasil.

Foi por dez anos o Presidentr. r!;t Ollh'rn dos
Músicos do Brasil, Seção Rio Gr(;lr1d('~ do SUL Irth~qra,

como membro honorário, a Comis~·...j() I ,.t.ldu.,l de
Folclore Gaúcho. Idealizador de Vdll()~. h".IJVdl:. de
música c:J.mpeana, tais como a Calili)rllo.• 11. I ,I .. , ,I"

Nativa, na cidade de UrugU<lftllld. \., 11" /.1
Teuto-Rio-Grandense, na cidade de Taqud.d ...• ·..I..a
da Canção, na cidade de Carazinho. (. (..11 'lI I doi

Canção, na cidade de Palmeira das Mi8~~\)C~.

Como pesquisador, PaiXtlCi \ .I Id. ~:'.

redimensionou aspectos históricos IJi'l 11)11("" .t'.l
brasileira, revelando o pioneirismo da tal)).(,l A
Elétrica, estabelecimento industrial qUE: gravl"1 t'

prensou o primeiro tango argentino na América (JtJ •• 1.1

e temas discográficos do folclore gaúcho.

Paixão Côrtes é um dos artistas que mais
divulgou as tradições gaúchas fora do Brasil, em oito
viagens à Europa. Na Inglaterra autografou o seu livro
denominado "Gaúcho Danças, Trajes e
Artesanato", traduzido para o inglês.

Pela sua figura postural e fisionômica, Paixão
Cortes está eternizado em bronze, na concepção do
escultor Antonio Caringi, para quem posou como
modelo, ao ser esculpida a estátua de "O Laçador",
que hoje é o símbolo da cidade de Porto Alegre,
postada na entrada da capital gaúcha.

Neste ano de 1999, Paixão Côrtes foi
homenageado pelo povo gaúcho ao ser escolhido
como um dos vinte Gaúchos que marcaram o século
XX, promoção realizada pela Rede Brasil Sul de
Comunicações e pela Universidade de Santa Cruz do
Sul.

O nosso Paixão Côrtes tem ainda centenas de
outras atividades em sua vida de tradicionalista que o
tempo neste momento não nos permite enumerar.

Para coroar sua brilhante carreira, amanhã será
condecorado pelo Governo Federal com a Ordem do
Mérito Nacional, prêmio concedido pela primeira vez
a um dos idealizadores do Movimento Tradicionalista
Gaúcho,
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Aqui desta tribuna aproveitamos para também
prestar a homenagem desta Casa Legislativa a esse
gaúcho honorável e de tradição que orgulha a todos
nós, gaúchos!

Ao encerrar, Sr. Presidente, ressalto que
estamos muito preocupados com a condição da
agricultura em nosso País. Avançamos muito, mas
muito se reclama.

Nesse final de semana estivemos em vários
lançamentos de exposição agropecuária de várias
cidades e ouvimos muita preocupação por parte dos
produtores, trabalhadores, cabanheiros, peões,
enfim, homens do campo que ainda esperam não só
a liberação de financiamentos para o Pronaf, mas
também as tantas verbas que o Governo prometeu
liberar esta semana. Estamos a aguardar essas
verbas. Entidades representativas da área da
agricultura, da área rural, como a Farsul, e o
Secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do
Sul estão em Brasília, para que nós possamos
alcançar esse resultado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
retorno de uma viagem que fiz, juntamente com as
Deputadas Maria Elvira, Presidenta da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto desta Casa, e Celcita
Pinheiro, à República de Cuba, onde fomos participar
de um encontro bilateral, envolvendo autoridades
educacionais daquele país do Caribe e autoridades
educacionais e educadores de diversos Estados
brasileiros, em um total de mais de sessenta
educadores de dezoito diferentes Unidades da nossa
Federação.

Esse evento bilateral teve por finalidade a
discussão comparativa dos dois sistemas de ensino,
nos seus diversos níveis e modalidades, como
também teve por objetivo, além da troca de
experiências, avaliação das possibilidades de firmar
convênios entre a República Federativa do Brasil e a
República de Cuba para troca de experiências entre
unidades escolares de todos os níveis e modalidades
das redes pública e privada.

Sr. Presidente, foi extremamente válida a
experiência dessa viagem a serviço, com duração de
uma semana e intensivo aproveitamento do tempo.
Pudemos constatar o esforço que o povo cubano vem
empreendendo com vistas à melhoria da qualidade
de ensino num país de população bastante pobre e
com dificuldades econômicas de toda ordem,
decorrentes sobretudo do bloqueio econômico a ele
imposto ao longo das últimas décadas, mas que não

foi suficiente para tirar daquele povo a vontade de
investir no social, ou seja, nos setores de educação,
saúde e assistência social.

Juntamente com nobres Deputados Federais e
Estaduais, Secretários de Educação de Municípios
de diversos Estados brasileiros e autoridades
educacionais vinculadas às Secretarias Estaduais de
Educação, tivemos oportunidade de ver o grande
esforço desenvolvido naquele país, cujos resultados
são extraordinários.

Apesar, como dizia, das dificuldades
econômico-financeiras que vem atravessando aquele
país da América Central ao longo das últimas
décadas, soube impor a sua vontade e elevar
significativamente a qualidade da educação básica -
se adotados os termos utilizados no Brasil ,
enquadrando-se nos elevados padrões de
escolaridade dos países mais desenvolvidos do
mundo. Cuba, desde a década de 60, tem tido a
declaração e o reconhecimento da ONU, da Unesco e
de outros órgãos internacionais por ter sido um dos
poucos países a zerar o analfabetismo, pois mais de
97% da sua população em idade escolar tem algum
nível de escolaridade, não sendo considerada
analfabeta. Valeu a pena. Apesar de discordarmos da
ideologia e de defendermos o sistema no qual
vivemos, achamos que muitas experiências
praticadas em países como Cuba são válidas.

Sr. Presidente, gostaria de reafirmar que, dada a
validade daquelas experiências, há muito o que se
aprender e há muito o que se ganhar para o Brasil
numa troca de experiências por meio de acordos
bilaterais envolvendo o Ministério da Educação de
Cuba e o nosso, as suas Secretarias Provinciais e as
nossas Secretarias Estaduais de Educação ou as
Secretarias Municipais de Educação de ambos os
países.

Sr. Presidente, como membro da Comissão de
Educação e tendo participado de uma viagem em
missão oficial por esta Casa, trago esse relato a V. ExD

e aos demais pares.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, em que pesem todas as críticas de seus
adversários políticos, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso foi o responsável,
inquestionavelmente, pela implementação de
conjunto de medidas, em seu primeiro mandato, que
proporcionaram bases para a estabilidade de nossa
economia, por anos refém de um cenário de
especulação financeira, de inflação descontrolada.
Mesmo toda fúria de seus oposicionistas refreia-se
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face a esses resultados, a essa conquista impetrada
pela determinação, pela competência e retidão de
sua administração, no processo de estabilização de
nossa economia.

São colocações que partem de um Deputado do
PSDB, de um membro fiel da base de apoio ao
Presidente Fernando Henrique, mas, antes de
qualquer coisa, é uma conduta que assumo como
cidadão brasileiro, ligado à sua gente, ao povo do
Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado do Rio de
Janeiro. São colocações que eu faço por reconhecer
os avanços do Governo Federal, inclusive na área so
cial, ainda que muito ainda há ser feito, face ao
imenso abismo, ao caos e completa ausência de
medidas, de propostas, encontrado pelo Presidente
quando de sua condução ao poder.

a Presidente Fernando Henrique assumiu em
1995 um país repleto de dificuldades, de problemas,
os quais enfrentou sem titubear, com ações
concretas, sem demagogia, sem hipocrisia, gerando,
de fato, soluções e melhorias para o País. Como
negar os avanços obtidos na área de ~aúde, in
fra-estrutura e educação, por exemplo? E evidente
que, em virtude de anos de ausência de
investimentos sérios, há ainda uma enorme lacuna a
ser preenchida, mas ninguém ousa questionar o que
se avançou até agora, sob pena de ser desmentido
pela força dos números.

Como Parlamentar eleito pelo Norte do Estado
do Rio, região produtora de mais de 70% de todo
petróleo nacional, posso citar o que representou para
a população fluminense uma das políticas mais
acertadas, de reforma do Estado, oriundas do
Governo Fernando Henrique, no caso, a flexibilização
do monopólio estatal do petróleo. Somente o
Município de Campos dos Goytacazes, cidade-pólo
do Norte Fluminense, recebeu de royalties pela
produção de petróleo, de janeiro deste ano até agora,
cerca de 40 milhões de reais, uma receita importante
para uma Prefeitura de médio porte.

Posso citar ainda, na área de educação, a
revolução feita pelo FUNDEF - Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, um programa que permitiu
a elevação de salários de professores da rede de
ensino fundamental em todo o País, com os maiores
destaques ficando por conta do Nordeste brasileiro.
Um programa importante, com desdobramentos
econômicos significativos, e que é elogiado até peJos
mais fortes opositores do Presidente Fernando
Henrique. Neste mesmo escopo, situa-se o que retira
crianças e adolescentes do trabalho irregular e os

mantém na escola, entre outras iniciativas que aqui
poderia elencar.

Não peco pelo exagero ao reiterar que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, um
sociólogo, um estadista preparado, está construindo
um país moderno, estável democraticamente,
ajustado aos princípios econômicos globais, mas com
políticas de manutenção de suas premissas
nacionais. No aspecto econômico, derrubou-se o
monstro da hiperinflação, com a adoção do Plano
Real, e restabeleceu-se um status de esperança, de
fé em nosso potencial de desenvolvimento,
sustentado pela força produtiva, pela dedicação ao
trabalho, que constrói e ergue esta Nação.

Considero que grande parte do desgaste da
imagem do Governo Fernando Henrique Cardoso
tem origem em falhas na sua estrutura de assessoria
de comunicação. Creio que o Presidente Fernando
Henrique precisa de uma linha mais transparente de
divulgação de seus feitos, de seus principais
programas, seja na área econômica, seja na área so
cial. Muitos de seus adversários realizam hoje
governos em Municípios e Estados, sendo
beneficiados por projetos e ações da gestão do
Presidente Fernando Henrique, sem que a população
sequer reconheça quem, efetivamente, é o mentor
dos programas executados.

Isto pode ser notado na pOLlca repercussão, no
baixo índice de conhecimento, por parte da
população, de programas governamentais e seus
resultados, formando-se um consenso, perigoso por
ser falso, de que o Governo Federal está parado na
condução do País. Não é verdade, mas os
adversários do Presidente Fernando Henrique se
aproveitam, fazendo oposição sobre uma ausência
de projetos que não existe e, em alguns casos,
governando com todo o bônus gerado por projetos
que são da alçada do Executivo Federal.

Reitero meu compromisso com a defesa do
Governo Federal, por entender que este tem acertado
mais do que errado e por saber que o segundo
mandato do Presidente Fernando Henrique apenas
se inicia, e que muito será feito ainda pelo País em
sua administração.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o País vem assistindo a algo que eu
chamaria de ocupação do aparelho de Estado pelo
crime organizado.
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Depois da CPI do Narcotráfico, todos pudemos
detectar claramente como se apoderou a
representação do crime organizado de Assembléias
Legislativas, infiltrou-se na própria Câmara dos
Deputados, esteve em Governos de Estado e,
conforme as denúncias apontadas, age até dentro do
Poder Judiciário e das Procuradorias.

As denúncias são as mais variadas, e a trama
com que se articulou e se sustentou esse conjunto de
ações tem sido demonstrada em vários lugares.

Primeiro foi o ex-Secretário de Segurança do
Acre, que pôde ser cassado por esta Casa, pois. foi
eleito Deputado, e há denúncias contra seu irmão.
Esta Casa apura denúncias contra o suplente de
ex-Deputado cassado por esta Casa. A estruturado
aparelho de polícia do Estado está impregnada. E,
agora, vemos que o mesmo está acontecendo no
Piauí e no Maranhão, com um ex-Secretário dI?
Segurança Pública vinculado ao comando do
narcotráfico. As redes e as tramas não param por aI.
Há moradores da cidade de Campinas, no me\J'
Estado, também sob investigação para a apuração do
seu envolvimento. E pode-se chegar a Ribeirão Preto,
ao Rio .de Janeiro etc. .

Em meio a esse quadro, uma companheira
nossa, residente em um pequeno Município do inte
rior do Mato Grosso do Sul, já recebia o ódio das
elites locais pela sua participação no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e por sua luta
constante e cotidiana em prol da reforma agrária no
nosso País, para a manutenção do homem no campo,
com terra e financiamento para a produção de
alimentos para sustentar sua família e ga.rantir
alimentos mais baratos para os grandes centros
urbanos. Essa companheira chegou ao Executivo mu:"
nicipal, desenvolveu um conjunto de trabalhos em
âmbito local e vinha atuando de forma contumaz na
moralização administrativa e no empreendimento de'
vários projetos alternativos locais.

Mas não parou por aí. Quando da sua atuação
no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a
companheira teve a ousadia de denunciar o que
poderia estar ocorrendo na divisa da sua região no
que respeita ao narcotráfico, ao tráfico de armas e ao
tráfico de bebês - este último o mais grave e violento.

A companheira Dorcelina reuniu um conjunto de
documentos e apresentou-os à Comissão de Direitos
Humanos. Ao iniciar a sua ação e ao se propor a
militar conosco, seja na denúncia, seja nas ações
cotidianas, seja por meio do poder de Prefeita do
Município de Mundo Novo, visando dar um basta à
tomada de poder do Estado pelo crime organizado,

ela não teve dúvida: reuniu os documentos
necessários à elucidação dos fatos e para cá se
dirigiu.

Em seguida, começou a ser ameaçada de
assassinato. Recebia várias intimidações e vários
recados, diretos e indiretos. É com muito pesar que a
bancada do Partido dos Trabalhàdores soma-se ao
esforço que está sendo feito pelo Governador do
Estado do Mato Grosso do Sul e pela sociedade civil
organizada a fim de desvendar essa rede do crime
organizado e apurar o crime que vitimou a
companheira Dorcelina. O Senador Eduardo Suplicy
e·o Deputad:> José Genoíno estiveram hoje reunidos
com o. Ministro da Justiça, pois a elucidação desse
crime está estruturada na luta contra o crime
organizado em nosso País.

Não .é por se tratar de uma Prefeita do PT,
inul,her e llitadora, que a morte de Dorcelina de
Oliveira Folador não pode passar impune. Aí está
mais ,um ponto da rede de ocupação do Estado
brasileiro pelo crime organizado. A apuração desse
crime é fundamental para que passemos a limpo esta
página da história do Brasil, este momento doloroso
que o País atravessa, vendo a ocupação de seu
aparelho de Estado pelo crime organizado.

Esta Câmara, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, não pode permitir isso.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria
inicialmente de me somar às palavras do Deputado
Professor Luizinho, já que represento o Mato Grosso
do Sul nesta Casa. Preocupa-nos sobremaneira o
fato que ocorreu com a Prefeita Dorcelina Folador, na
ciclade 'de Mundo Novo. Também esperamos o rigor
das .apurações.

Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
desejo tratar de outro assunto. Volto à tribuna deste
Parlamento para registrar a entrada nesta Casa de
projeto de lei de minha iniciativa, que "estabelece a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras
por danos sofridos pelos usuários de seus serviços".
Solicito o apoio e a aprovação dos nobres pares, dada
a importância e a extensão da proposição.

Com a aprovação, a responsabilidade das
instituições financeiras por dano material ou moral,
ocorrido em dependências a serviço das mesmas,
tais como agências, postos e caixas eletrônicos,
independe da comprovação de dolo ou culpa.

Clientes são freqüentemente assaltados e até
mórtos dentro de caixas eletrônicos em todo o País;
s~ o' banco é responsável pelo caixa eletrônico 24
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horas, logo também é responsável pela segurança
dos clientes que utilizam o equipamento.

Pela proposta, fica estabelecida a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras
pelos danos que venham a ser sofridos por usuários
de seus serviços, seja nas agências bancárias,
postos, caixas eletrônicos ou quaisquer outras
dependências que estejam a seu serviço.

Pela responsabilidade objetiva, Sr. Presidente, a
existência do dano é suficiente para gerar a
responsabilização, independentemente da
comprovação da negligência ou imprudência por
parte da instituição financeira. Desta forma, cabe à
instituição financeira provar a existência de um fator
excludente de sua responsabilidade, como caso
fortuito ou força maior, cabendo-lhe o respectivo ônus
probatório.

Com a aprovação do projeto, Srs. e Sras.
Deputados, estaremos dando um grande passo para
facilitar o recebimento de indenizações pelos que
sofrem qualquer espécie de dano ao usarem· os
bancos e caixas eletrônicos, e forçando as
instituições financeiras a adotarem medidas eficazes
de segurança nos locais em que seus serviços são
prestados.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Estado do Tocantins, quando parte
integrante de Goiás, sempre foi uma das regiões mais
abandonadas do País. Depois de sua criação, graças
aos esforços grandiosos do então Deputado Federal
Siqueira Campos, vem experimentando alentador
processo de desenvolvimento socioeconômico, mas
ainda é tratado como filho ilegítimo. ~ que a União
ainda lhe deve verba calculada em 1 bilhão de reais,
referente a transferências constitucionais que não
foram concluídas.

O Governador Siqueira Campos ~ tem
manifestado, reiteradamente, sua inconformidade
com o não-pagamento desse débito, proclamando
que recorrerá à Justiça se a transferência do
numerário não se efetivar administrativamente.

Ocorre, no entanto, que há outro prejuízo que o
Tocantins vem sofrendo e que está a exigir reparação.
~ que, de acordo com o Governador do Estado, tem
essa unidade federada direito a 21 % das riquezas do
Estado de Goiás à época da criação do Tocantins.
Como afirma o Chefe do Poder Executivo
tocantinense, ''tudo o que foi feito em Goiás tem 21 %
de esforço dos homens e mulheres que viviam no
norte goiano", e esse percentual corresponde à

população que lá habitava e passou a pertencer ao
novo Estado.

A propósito, disse o Governador Siqueira Cam
pos que, quando, por exemplo, foi a Companhia Vale
do Rio Doce privatizada, quem recebeu indenização
foi a Companhia de Mineração do Estado de Goiás,
embora as instalações da Vale estejam em terras
tocantinenses.

Em verdade, fazemos coro com o Governador
do Tocantins em suas reivindicações justas e
esperamos a boa vontade do digno Governador
Marcondes Perillo, de Goiás, e a mediação do Sr.
Presidente da República nessa questão.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, Mundo Novo é uma cidade pequena,
humilde, despretensiosa, simples, eu diria quase
abandonada nos confins do Mato Grosso do Sul,
fronteiriça com o Paraguai e o Paraná, irrigada talvez
por um dos mais belos rios com que a natureza
brindou o Brasil.

Mundo Novo nunca foi mencionada no noticiário
nacional e talvez tenha sido citada muito poucas
vezes nos noticiários estaduais. De repente, Mundo
Novo torna-se notícia.

Dorcelina, professora de alfabetização, de
menino e menina, como ela gostava de dizer;
Dorcelina, deficiente física; Dorcelina, mulher;
Dorcelina, irradiando um sol de bondade, entusiasmo,
esperança e vigor, há três anos elegera-se Prefeita de
Mundo Novo, contra a previsão de todos os analistas
políticos, contra a sua própria crença.

Dizia-me ela que achava quase impossivel que
uma mulher com a sua história pudesse 11m (jia ser
eleita Prefeita num Município tão retrogrddl)

. Desde a campanha, havia acena(jo l:Ürn clareza
por que grandes causas lutaria e qU31S :;eriam as
suas estratégias e táticas. Sua IlrancJA causa:
transformar Mundo Novo numa cid<'HJG onde fosse
gostoso viver. Sua estratégia: enfrt"~ntar as máfias - e
não era uma, eram no mínimo três .. (1a:-. oligarquias e
da política local oligárquica durante decadas vigente
no Município; do tráfico de drogas, qUf: fiL1SSaVa fácil e
a descoberto por entre as ruas li ilvenidas da
pequena e muitas vezes esburacada Mundo Novo; e,
principalmente, a máfia do tráfico de bebês. As três
máfias ela propunha-se a combater.

Na verdade, em Mundo Novo estive diversas
vezes a pedido de DorcellnC'l Falador para ajudar a
construir um novo projeto 11l:' d(Jnlllli:":.lr.'1(:ilo pública,
um novo projeto de animayiio d,l t" "11' tlfll n,w()
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projeto que, de fato, pudesse dar um pouco de
esperança à gente que morava num dos rincões mais
abandonados deste arasil.

Dorcelina pagou caro pela sua ousadia. Foi
morta covardemente no sábado à noite, já passando
para domingo. Foi morta, Sr. Presidente, tenho
certeza, por um desses três grupos que aqui
denunciei. Seguindo-se as pistas dos três,
seguramente, chegar-se-á ao autor e ao mandante
do brutal assassinato.

Há dois mil anos um jovem ousado,
esperançoso e confiante, de um coração imenso,
iniciou um projeto transformador deste mundo.
Diziam que era louco, que era filho de Belzebu, que
andava com prostitutas, publicanos e pecadores.
Diziam dele as piores coisas. Para que seu projeto
morresse, mataram-no. Mal se deram conta de que
seu sangue seria exatamente a semente que faria
germinar esse projeto e fazer medrá-lo pelo mundo
afora.

Quase o mesmo diria de Dorcelina Folador. Não
querendo compará-Ia ao Cristo, diria que, como ele,
ela teve um projeto humilde, sincero, aberto para a
humanidade. Tentaram matar este projeto
matando-a.

Srs. e Sras. assassinos - se é que houve
homens e mulheres envolvidos -, podem ter certeza
de que este projeto, pelo sangue fecundo de
Dorcelina, haverá de se espalhar pelo Mato Grosso
do Sul, pelo Paraná e, quiçá, pelo Brasil para que as
pessoas humildes, simples, bondosas, muitas vezes
abandonadas e desvalidas, os deficientes físicos e
aqueles que, muitas vezes, não têm terra, nem teto,
nem trabalho, possam tê-los. E Dorcelina há de nos
indicar os rumos, de nos alimentar das ilusões e nos
ajudar na esperança de que este Brasil venha a ser
um dia a verdadeira democracia participativa que
Dorcelina tanto prezava. E, certamente, ela haverá de
conseguir isso para este País chamado Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Padre
Roque, o Sr. Severino Cavacanti, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Com a
palavra o Sr. Deputado Severino Cavalcanti.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Federação das Indústrias
do Estado de Pernambuco - Fiepe comemora este

ano 60 anos de fundação. Foi um período
relativamente longo, todo pontuado por lutas
ininterruptas, conquistas e dificuldades, em que
prevaleceram sempre, em primeiro lugar, os
interesses dos pernambucanos

A Fiepe nasceu em 1933, quando Recife ainda
não tinha 500 mil habitantes e o bonde elétrico era o
principal meio de transporte de sua população. Um
grupo de industriais, tendo à frente Joseph Turton,
fundou em janeiro daquele ano a entidade
representativa da indústria de Pernambuco, que teve
como primeira sede o histórico prédio da Associação
Comercial.

Durante seis décadas, a Fiepe acompanhou o
progresso do nosso Estado, travou batalhas decisivas
a favor do seu desenvolvimento, tendo em vista,
sobretudo, a diversificação de sua base industrial.

É importante lembrar alguns fatos. Na década de
40, teve participação ativa na criação da Comissão de
Desenvolvimento de Pemambuco - CODEPE, da Chesf
e dos movimentos que culminaram nos anos 50 com a
criação do Banco do Nordeste do Brasil e da Sudene.

Ficou na história a heróica batalha que travou
em 1956 contra o Código Tributário Estadual da
época, totalmente incompatível com o
desenvolvimento da economia pernambucana. Na
época, era Presidente da Fiepe o Sr. Miguel Vita.

Naqueles anos já se destacava no cenário in
dustrial como Presidente do Centro das Indústrias o
Dr. Cid Sampaio, que depois seria Governador do
Estado, vindo a tornar-se um dos mais ilustres e
valorosos líderes da política de Pernambuco..

O seu Governo foi um marco da vida pública
pernambucana. Seu nome até hoje é referência de
seriedade, de competência, de honestidade e de
coerência. Honra e engrandece o nosso Estado. Du
rante o seu governo foi criado o primeiro distrito in
dustrial de Pernambuco.

A partir dos anos 60 a Fiepe insere-se firmemente
no processo de expansão da base produtiva do Estado,
atuando na formulação das políticas industriais que se
sucederam, em todos os âmbitos.

As transformações ocorridas no sistema
econômico em todo o mundo não encontraram a
Fiepe desprevenida. Ao contrário, ela vem-se
preparando desde o início da década de 90 para os
grandes desafios decorrentes do processo de
globalização.

Eficiência e qualidade passaram a constituir
preocupações dominantes. Tanto assim que, já em
1994, articulava ampla parceria com as demais
entidades de classe do Estado com vistas à
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elaboração da Agenda Pró-Pernambuco, definindo
trajetórias para a implementação de um projeto
estratégico mediante ações estruturadoras,
compreendendo modernização de atividades
produtivas e da administração pública.

A Fiepe cresceu, expandiu seus serviços,
ganhou prestígio como entidade altamente
responsável, tornando-se merecedora do respeito de
seus filiados e da população em geral.

Muita coisa teria a dizer, citando realizações e
jornadas memoráveis da Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco quando ela completa 60 anos
de existência.

Não me sendo possível no momento,
cumprimento todos os seus integrantes na pessoa do
seu atual Presidente, o Deputado Armando de
Queiroz Monteiro Neto, líder industrial que se tem
firmado perante a sociedade como dirigente lúcido,
dotado de extraordinária capacidade de trabalho, que
tem sabido, com clarividência, manter a Fiepe não só
prestigiada testemunha da história, mas como sujeito
da história pernambucana, como ente que interpreta
com fidelidade os mais legítimos anseios da
coletividade industrial e da sociedade
pernambucanas.

A Fiepe há de prosseguir, sempre vitoriosa, seu
destino de guia e intérprete de uma comunidade que,
antes de pensar em seus interesses particulares,
pensa em Pernambuco e no Brasil.

Esse é o pensamento e o objetivo maior da
profícua ação política do ilustre Deputado e amigo
Armando Monteiro Neto.

O SR. DR. HELENO (PSDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com investimentos de 700 milhões de
dólares e geração de 1.100 megawatts de potência
em sua fase final, a termelétrica que será instalada
em Duque de Caxias, a partir de março do ano que
vem, irá suprir boa parte do déficit energético do
Estado do Rio de Janeiro - estimado em cerca de
70% do consumo, que acabam sendo importados -,
consolidará o mercado de gás natural (combustível
ecológico) no Brasil e possibilitará a eliminação dos
riscos de "apagão" que ocorrem a cada verão. As
explicações foram dadas, hoje, ao Prefeito de Duque
de Caxias, José Camilo lito dos Santos, por Paulo
Roberto Barbosa de Oliveira, Presidente da PRS,
uma das sócias da termelétrica, em encontro na sede
da Prefeitura de Duque de Caxias.

"A Prefeitura estabelece conosco uma eficiente
parceria. Em apenas 24 horas conseguimos a
regularização para instalação. Este mesmo

documento nos foi entregue pelo Estado üm três
meses. Queremos agilidade em tudo e também
solicitamos um estudo para a redução de ISS,
principalmente durante a fase de implanf;1çâo",
enalteceu o Presidente da PRS.

O Prefeito lito afirmou que o mesmo tralé:1rmmhJ
em relação ao Imposto Sobre Serviços est'J 5(m(jll

realizado para facilitar a instalação rJO Pólo
Gás-Químico, na projeção de redução das aliql ... l I'

do ISS.
"A termelétrica receberá os mesmos beneficIos

que dispensaremos ao Pólo, isto é um compromisso.
É importante para o Município um empreendimento
desse porte, pois gera empregos, receita, valoriza a
região com a capacitação energética,
conseqüentemente atraindo novos investidores, e
implanta uma mentalidade de respeito ao meio
ambiente que é vital para todo o sistema", enfatizou o
Prefeito.

Confirmando as palavra:_ ti I, 'Ito lito, o
Presidente da PRS disse QI/I- ., """"I.tdn pma
contratação de mão-de-obra '-). • .d\lln~·; d('
serviços em geral será dada ;1 I .".... , I. 10" ,ti

Na reunião foi dada . 10:1,( • I I 'lU\' :.1 -(.:1

proposta aos acionistas da II '11 lO, 1.-1 •. , I, I I II.!Ç~l\l .11 I

uma escola técnica ,,_ "".. \1.1(!t... UI)

empreendimento, a fim I). . " ,.\111-.' ,(,"'t":
especializados para cal.. . . \I II
específico para o projeto.

Participaram também (1" "
Municipais Raslan Abbas, Fli. • .
Luiz Victor Chebabe e AII'I'" ,

gabinete deste Deputado,
A TERMORIO - Termnl I, , Rio de Janeiro

será construída em área VI/., finaria Duque de
Caxias (REDUC), em C,... I hsios, terceiro
distrito, ocupando cerca \10 mil metros
quadrados. Em sua primeir:, . gerar duzentos
megawatts, entrando em ()JI' I partir de 2001,
com 230 milhões de dóla', ,I\'t!stimentos. Com
isso, vai gerar 330 tOI"·'..d. 1.. ,'.1 de vapor para
abastecer a refinaria da P(~I\".l '''111. qu!? hoje obtém
essa energia às custas de 6h~11 \,uflll)ll~~tível, no valor
de 20 milhões de dólares/ai", r:~ta substituição
representará dez toneladr ,/, ..' a menos de
dióxido de enxofre lançada~ ,. I, Ira. O contrato
de fornecimento de gás P'l... .1.1 Bacia de
Campos tem prazo de 25 allu·.

Na segunda fase, mais 52li .11. 'j ••v Ilts serão
gerados, a partir de dezembro de ;'P\I' I~urnas já
demostrou interesse em conSIJ111I1 tlolllt ~ dessa
energia, segundo Paulo de Olive-il I
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A instalação da termelétrica em Duque de
Caxias já é uma realidade, conforme demonstram os
contratos já assinados. A energia está garantida,
segundo o Presidente da PRS.

Na implantação do empreendimento e no pico
das fases de construção civil e montagem, serão
gerados setecentos empregos diretos. A previsão
para a geração dos 1.100 megawatts é o ano de 2004.
O consórcio de acionistas da termelétrica é formado
por PRS, Sideco, LG Energy e Petrobras.

Vale lembrar que, no último blecaute ocorrido, a
área compreendida pelos Estados do Rio de Janeiro
e Espírito Santo foi a mais afetada do sistema
interligado - por se encontrar na extremidade da rede
- , tendo 90% de sua carga interrompida e uma das
últimas a ser totalmente restabelecida.

Uma obra de tão grande importância localizada
em área tão carente de energia só será possível
graças ao apoio irrestrito do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Por isso, mais uma vez,
agradecemos ao Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os interesses do País, ou melhor, os da
maioria do povo brasileiro, sucumbem diante da
subserviência dos atuais detentores do poder. A
verdade, a história real fica oculta nos escaninhos
palacianos. A mídia, o maior antro de amoralidade,
faz jogo desses interesses dominantes. Por isso, as
informações não ultrapassam os limites do
consentimento dos poderosos. E estes agem
segundo as regras impostas de fora para dentro de
nosso País. Os donos do dinheiro do mundo mandam.
À eles submeteu-se o eventual Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso.

Infelizmente, este século é marcado pela
subserviência e pela traição dos governantes dos
países periféricos. Atravessamos este século
submetidos totalmente a interesses estrangeiros e à
desonestidade dos governantes. Houve, por conta
deles, um aprofundamento do colonialismo; uma bru
tal exploração do trabalho. Cem anos de injustiças, de
desigualdades e de miséria, cada vez maiores e mais
perversas. Lamentavelmente, não só no Brasil, mas
em todo o continente.

Nos países do continente a maioria da
população sequer alcança padrões mínimos para
assegurar uma vida digna. Isso porque as elites
venais enganam o povo e submetem-no às
determinações dos países ricos. E estes,
reconheçamos, são mestres na arte de dominar.

Usam e abusam dos mais sofisticados mecanismos
de dominação e de corrupção; implantam a miséria;
expropriam as riquezas violentamente; vedam o
caminho de acesso ao mínimo necessário à
dignidade e à vida. Faltam comida, cuidados à saúde
e, sobretudo, educação. Implantam o obscurantismo.
Colocam milhões de pessoas no círculo de ferro do
nanismo intelectual. Impõem, através da ignorância e
da miséria, o domínio absoluto nas atividades
econômicas e políticas. Assim, em tal contexto, as
pessoas sequer alcançam o patamar mínimo de
compreensão da dignidade humana. Escravizam
pela miséria e pela fome. Mas a força das armas e a
truculência policial estão sempre de prontidão para
sufocar qualquer reação de grupos sociais que
insurjam contra "a lei e a ordem". É o genocídio
institucionalizado, sem descartar também a
possibilidade de assassinato em massa, como se
praticou no Timor Leste, por interesse dos EUA. Está
também vivo em nossa memória o assassinato em
massa ordenado pelo Governo norte-americano em
Hiroshima e Nagasaki. É assim: quando não
dominam corrompendo, usam a força bruta. Não
abrem mão de sua hegemonia.

No caso do Brasil, não encontram resistência. A
elite dócil, servil, corrupta e ambiciosa faz fila para
aderir e instrumentalizar-se a serviço dos interesses
alienígenas, mais precisamente dos interesses dos
EUA. Assim, encontraram Fernando Henrique
Cardoso plenamente disponível. É como disse Carlos
Heitor Cony: "Fernando Henrique Cardoso é um
aventureiro sem caráter'. O custo da adesão de
Fernando Henrique Cardoso ao comando do
Pentágono é arrasador. Estão demolindo a economia
brasileira, muito mais do que pretendia, em 1965, o
Gen. Humberto Castelo Branco, que chegou a
afirmar: "O que é bom para os EUA é bom para o
Brasil". Bela frase e mais significativa do que o
patriotismo do ex-Presidente General.

Não nos esqueçamos de situações
semelhantes vividas pelo povo brasileiro provocadas
com o objetivo de acabar com as liberdades
democráticas. Parece que nada de novo vem em
socorro do povo brasileiro, tudo se repete em
sucessão monótona, ocorrem apenas adaptações
exigidas pelo tempo. Os homens mudam, são outros,
mas os hábitos e os costumes até estão mais
degradados. A situação política e econômica do Brasil
é muito grave. Da realidade social nem se fale...

Em São Paulo o ambiente é de guerra. A Polícia
já comunicou ao Governador Mário Covas que
perdeu o controle da situação. Já não existe mais
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cadeia para tantos delinqüentes. A recessão e a
miséria estão deflagrando a guerra urbana. Manipular
os dados relativos ao desemprego não engana
,ninguém. A desocupação dos jovens e dos pais de
família é o fermento da revolta e da violência. São
Paulo está na iminência de uma explosão social. Se
lá continuar no ritmo que vai, o que será dos Estados
de economia mais frágil? Será o efeito dominó, a
propagação do caos.

A política econômica de Fernando Henrique
Cardoso provocou a desativação do trabalho no meio
rural. Os médio, pequeno e microprodutores rurais
estão quebrados. O Governo propagandeia o
PRONAF, anuncia a disponibilização de fartos
recursos que nunca chegam ao alcance dos
pequenos proprietários rurais. Tudo mentira. A
reclamação é generalizada. Não há como ganhar
dinheiro com a atividade rural. Tornou-se impossível a
permanência do homem no campo, Os que migram
para as cidades não encontram trabalho.

A periferia das cidades transforma-se num anel
de miseráveis, sem comida, sem teto, sem qualquer
assistência à saúde, sem condições educativas. As
desigualdades crescentes, a falta de condições de
vida, a falta de perspectivas causam desesperança,
levam à droga e ao vício uma enorme população de
jovens brasileiros e já envolvem pessoas de outras
faixas etárias. Várias gerações serão sacrificadas
pela inconseqüência dos governantes.

Está evidente que os compromissos de
Fernando Henrique Cardoso não incluem o nosso
povo nem os interesses de nosso País. Não quer
enxergar a realidade, apesar da evidência da
necessidade de os rumos de sua política econômica
precisarem mudar; continua sangrando os cofres
para satisfazer a cupidez dos banqueiros; insiste em
manter a dependência de dinheiro estrangeiro; con
tinua na fórmula da recessão e da abertura completa
ao capital multinacional. Nunca se espancou tanto o
mercado interno como saída para a crise; nunca se
suprimiram tantos direitos sociais para tentar atrair
investimentos externos. Doa empresas públicas
emblemáticas e está empenhando o futuro das que
restaram para entregá-Ias em negócios subsidiados
com dinheiro público. Inviabiliza as empresas
nacionais. Congelou salários. Favorece e
subvenciona o ingresso de capital especulativo.
Obriga o Brasil à livre competição com as
multinacionais e impõe um processo de
empobrecimento nacional em nome de nossa
integração ao processo de globalização. Apóia a
devastação de nossa economia por dois homens

instrumentalizados pelos interesses multinacionais,
sobretudo pelos interesses norte-americanos, como
Pedro Malan e Arminio Fraga. A desfaçatez destes
dois belegu!ns dos especuladores estrangeiros não
tem limites. Acintosamente afirmam que
determinarão a alteração Constituição Federal para
proceder aos descontos previdenciários dos inativos,
apesar da derrota sofrida pelo Governo no Supremo
Tribunal Federal.

O Governo está destruindo a Previdência So
cial. Mente, manipula os dados, falseia os números. É
de uma desonestidade e de uma má-fé sem
contraste. Toda a vida o Governo deixou de cumprir
suas obrigações para com a Previdência Social. Toda
a vida sacou descaradamente de seus cofres,
desconsiderando as necessidades futuras dos
trabalhadores brasileiros. Irresponsavelmente
negligenciou ao desconhecer a necessidade de
planejar as aposentadorias de servidores públicos
civis e militares. Há dezenas de anos vem pagando
tais aposentadorias com recursos arrecadados dos
contribuintes do INSS, Este instituto nunca foi e não é
deficitário. Na verdade os contribuintes foram vítimas
da desonestidade e da irresponsabilidade de homens
como Fernando Henrique, Pedro Malan e outros
delinqüentes da política nacional, que desviaram e
furtaram o dinheiro dos contribuintes assalariados. É
um dos muitos crimes cometidos e que serão
cobrados e punidos futuramente, não se tenha
dúvida.

O Presidente Fernando Henrique, no que tange
aos interesses dos assalariados, só fala em cortes,
"em remédios amargos", CC'''110 • reforma da
Previdência recém-aprovada I ""Iara dos
Deputados. Em seguida ten':.;ftl .lI' II ," (.rim os
direitos sociais inscritos na Constituiçw l 111 1988. A
agressão aos direitos dos trabalhadorc:., d r(:'!cessão,
o desemprego, a falência da saúde, os ' "Imemos das
tarifas de serviços públicos, a equip;lI. ,. lO ao dólar
de todos os preços dos bens cú) ,-.úrrlldos são
condições que estão tornando in~l\.:essívels os bens
mais necessários ao povo, como os medicamentos. A
mentira oficial já é evidente a todo e qualquer cidadão
brasileiro. O descrédito dos governantes, o desacato
à Constituição Federal, o desprezo às ir- 3tituiçÕdS
estão levando o País a uma situacão muit) grs\ e. O
Governo não respeita o Judiciilri~. achincal1a ü

Congresso Nacional. Ora, per(J"li~c:;ivldad( vai
tomando conta e degradando as rel ....yões e~l1re os
poderes constituídos e já chega às raias do absurdo.

O povo começa a se mobilizar. É preciso
organizar e dar conseqüência às suas aspirações.



51111:\ f 11l1lIta·!cir.I,l DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Aumenta a responsabilidade das entidades sindicais,
das organizações da sociedade civil como a OAB,
das entidades patronais, das entidades religiosas. É
hora de elaborar propostas e mobilizar todas as
fore;' p'lFllcas responsáveis enquanto é tempo.
Tudo faremos para que o Congresso Nacional
assuma o papel que lhe cabe neste momento de
suma gravidade em que se encontra a Nação
brasileira. O povo, no uso de suas prerrogativas
constitucionais, exigirá respeito aos seus direitos e
int(',.. ',ses fundamentais.

/\, ljomocracia, a retomada do desenvolvimento,
,I ·.·.III:rania nacional, a harmonia entre os Poderes da
Rf'I'I,hlica, o respeito à lei e à ordem instituída estão
né,l dependência de uma nova postura dos
Pil' I ,rnentares no Congresso Nacional, de sua
Cf "lIprl.'ensão do momento vivido pelo nosso povo, de
SI''':,. anseios e de suas necessidades. É preciso
P'" " iz;\r o Brasil, incinerando a podridão,
nllll.lli".Indo as instituições e o exercício da política. O
C(\'I""'!~'.o Nacional não poderá seguir degradado,
SUl "'11' ':1\ subserviente, dominado pelo Poder
E,.· ·'IIV".' "'TIO está na atualidade.

Coloqucmos fim nessa anormalidade, nessa
ab('rra((ho 1I1stttucional, pelo bem do Brasil, pela
feliciddde de nosso povo. Que os homens de bem dos
três Poderer, constituídos confiram dignidade e
conf,e(lii(~ncl.1 cívica ao mandato em que foram
investtdt):;. 'J"PEldindo que a generalização da
imoraliLi'H!p r: a falência das instituições nos
conduzam ,1 cunvulsão social fratricida.

Sr. Presidente. peço a V. Exª que meu pronunci
amento seja divulg,'do no programa A Voz do Brasil e
no Jornal da Câm:lra,

Era o que tinh. I ., d,,,, '.

O SR, Gf,HI\',nn I\Mç.r.I A (PT - DF. Sem
rev il -", ,1'1 Olddlll ) ,I I "':"Il,I~ntl]. Sras. e Srs.
n, 1'·'ldd')s. informo i.I V , X 's 1:1 11 CAsa que protocolei
"',.>~;Ia c.f.lf;" na Comissão de I' '~;";"'lação Financeira
e COll!rolp da Câmara dos Df::p"fados, pedido de
convncflção do Sr Ministro dos Transportes.
Acornpanharno~~. no final de Semélllf.l. UIY).-l Hérie de
publicações do jornal Folha de S.Paulo, em que fica
clara a existência de favorecimentos por acordo para
pagamento de precatórios no ONER.

Ao lermos essas reportagens, pudemos ver
que, de fato, há autorização do Sr. Ministro para
pagamento desses precatórios, feitos fora dos
mandamentos legais, uma vez que estabelece que
devem ser pagos seguindo-se rigorosamente a
ordem cronológica.

Pudemos perceber pela matéria que, no caso
do Ministério dos Transportes, no caso do ONER, há
uma situação de desobediência à legislação e de
feitura de acordos que vão desde a concessão de
descontos para o órgão até o pagamento a lobistas
de percentual dos valores a serem recebidos. Isso
contraria o mandamento legal, como já dissemos,
que estabelece a forma de pagamento dos
precatórios. Mais ainda, Sr. Presidente, fere a ética,
porque, se os precatórios têm de obedecer a uma
ordem e se esta é de conhecimento público, não se
poderia, de forma alguma, alterar a ordem, mesmo
sob pretexto de acordos firmados que poderiam
conceder vantagens ao órgão.

O Ministro Padilha deve esclarecimentos ao
Congresso Nacional. O Ministro deve trazer à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
desta Casa suas explicações. Não queremos fazer
prejulgamentos, não queremos fazer condenações
sem analisar os fatos e sem a formação de convicção.
Mas as denúncias apresentadas no jornal Folha de
S.Paulo são muito graves, muito sérias, e temos de
receber do Sr. Ministro as explicações oficiais.

Portanto, a apresentação do requerimento de
convocação do Sr. Ministro na Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle foi um passo dado,
e o fjzemos também em nome da bancada do Partido
dos Trabalhadores, que quer a presença do Sr.
Ministro nesta Casa, a fim de prestar
esclarecimentos. Posteriormente, munidos de todas
as informações, formaremos nossa convicção e
estabeleceremos nosso juízo sobre a questão. O que
não pode acontecer é mais uma vez tomarmos
conhecimento de uma denúncia, que não é de pouca
gravidade, e ficarmos sem esclarecimentos ou, o que
é pior, alegarem que existe sindicância há oito meses
e que agora seu resultado seria anunciado.

Isso naturalmente não convencerá a opinião
pública, nem deve convencer os Parlamentares desta
Casa. Sabemos que o Ministro Padilha tem de dar
explicações ao Congresso Nacional e à sociedade.
Não basta dar explicações ao Presidente da
República. Ao Presidente da República pertence o
cargo, mas os recursos pertencem à sociedade.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar meu
apelo aos Parlamentares de todos os partidos para
votarmos por consenso esse requerimento de
convocação do Ministro Padilha à Comissão de
Fiscalização e Controle, a fim de que, a partir daí,
concedamos a S.Exa. oportunidade de se explicar e
dirimir todas as dúvidas sobre essa questão. Se não
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há O que temer, não há por que se negar a vir a esta
Casa.

Muito obrigado.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, falarei sobre assunto que domina a tarde
de hoje: o assassinato da Prefeita de Mundo Novo,
Dorcelina Folador.

Como Parlamentar de Mato Grosso do Sul,
como mulher, política e professora, externo
sentimentos que acredito serem o de todo
sul-mato-grossense: perplexidade, angústia e
impotência diante de inúmeros fatos que estão
ocorrendo no meu estado. Sei que essa angústia não
é somente da população de Mato Grosso do Sul, mas
perpassa por todo o Estado brasileiro. Neste
momento precisamos trabalhar juntos - estados e
Governo Federal - em torno de segurança mais
efetiva para nossa população, mas que envolva as
Secretarias de Segurança dos Estados, a Polícia
Federal e todas as demais Polícias, sejam as de
fronteira, os Corpos de Bombeiros, sejam as
Florestais etc.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assunto
que me preocupa muito mais levou-me a visitar, há
quinze dias, o Ministro da Justiça, Sr. José Carlos
Dias, e o Ministro de Política Fundiária, Sr. Raul
Jungmann. Trata-se da intranqüilidade no campo em
Mato Grosso do Sul. Não é um problema isolado, mas
um conjunto de problemas que nos preocupam.

Gostaria de dizer que está aumentando o
número de invasões de propriedades rurais no nosso
estado, não só por parte do MST, mas também dos
índios. Há uma conflagração - pode-se dizer assim 
entre o MST e os índios, que estão invadindo terras
produtivas do estado.

Por que isso está ocorrendo? Porque uma
portaria diz que estamos revendo todas as terras
imemoriais. É preciso demarcar as terras indígenas,
mas isso tem de ser feito por meio do diálogo, da
participação das populações envolvidas no processo,
o que não está ocorrendo em Mato Grosso do Sul.

O campo está inseguro porque estamos
discutindo a desapropriação de terras para a criação
do Parque Nacional da Bodoquena. Os produtores
rurais, os fazendeiros sentem-se prejudicados
porque não estão acompanhando o processo.

Também há problemas quanto à medida
provisória sobre a faixa de fronteira - toda a fronteira
de Mato Grosso do Sul discute como os produtores
rurais ficam nesse processo - e quanto à grande
dívida rural em meu estado.

Os produtores rurais questionam também a
criação, por parte do governo do estado, de um
imposto seletivo para construção e recuperação de
estradas, o Fundersul. Os fazendeiros estão
preocupados; sentem-se alijados e discriminados
com o imposto que recai somente sobre a produção
rural.

Na área de tóxico, nosso estado está vendo
algo inédito: em um ano, a Polícia Federal recolheu 
incinerou-as em junho deste ano - 22 toneladas de
maconha. De julho até agora - portanto, em quatro
meses -, recolheu e apreendeu 26 toneladas, o que
indica que a rota do tráfico está passando
violentamente por Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, hoje as Deputadas Federais
procuraram o Ministro da Justiça a fim de pedir que o
referido Ministério e a Polícia Federal- e o Dr. Agílio
Monteiro estava lá -, em conjunto com o governo do
estado, apóiem uma ação para que o povo do Mato
Grosso do Sul sinta mais segurança, tenha mais
tranqüilidade; para que o campo consiga produzir e
nosso estado volte a ter tranqüilidade.

Tudo o que se diz hoje sobre a morte da Prefeita
Dorcelina de Oliveira Folador nos incomoda, nos
angustia muito. Tenho certeza de que esta Casa dará
o respaldo necessário para que os Parlamentares de
Mato Grosso do Sul possam levar a tranqüilidade a
todos aqueles que nos ouvem e acreditam em nosso
trabalho. Para isso, precisamos do apoio de toda a
Nação brasileira.

Mato Grosso do Sul não pode continuar a viver,
como hoje, com a intranqüilidade não só no campo,
mas também na cidade. Tenho certeza de que o
governo do estado, ao qual está afeta a Secretaria de
Segurança, que é do PT, realmente assumirá, junto
com o Governo Federal, a perspectiva de dar ao
nosso povo maior segurança e tranqüilidade.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para chamar à
reflexão a Câmara dos Deputados e o Congresso
Nacional no que se refere à evolução da conjuntura
econômica do País. Tivemos, neste mês,
levantamento preliminar do balanço do sistema
financeiro dos bancos. O lucro por eles declarado até
o mês passado - insisto no fato de que nem todos os
bancos já o fizeram - já supera os 10 bilhões de reais.

Se analisarmos o Orçamento Federal para a
área da educação, verificaremos que os bancos
tiveram lucro superior ao montante que o País investe
na educação pública em todos os seus níveis:
ensinos fundamental, médio, universitário e
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profissionalizante, salário dos professores, merenda
escolar, laboratórios, equipamentos, enfim, o custo
de toda a manutenção da estrutura do ensino público
é menor do que o lucro declarado pelos bancos neste
ano de 1999.

Minha pergunta é muito objetiva: qual o serviço
mais essencial à sociedade? O serviço bancário,
inegavelmente importante numa economia moderna
e contemporânea? A escola pública? A qualidade do
ensino? A formação da juventude para o século XXI,
que será o século da informação e da agilidade e que
exigirá um profissional cada vez mais preparado e um
cidadão capaz de acompanhar e se posicionar diante
de tanta informação e rapidez da sociedade
moderna? Evidentemente, a educação.

Por isso, temos de abrir um grande debate sobre
qual o papel do sistema financeiro. O lucro declarado
pelos bancos não é o real. Eles não tiveram lucro de
apenas 10 bilhões de reais neste ano, como tentei
demonstrar em meu depoimento na CPI do Senado.
Basta verificar, naquela oportunidade, quantos
bancos tinham alguns fundos em que o único quotista
era a matriz ou o dono do banco, muitas vezes num
paraíso fiscal, cuja rentabilidade chegou a ser supe
rior a 1.000% no mês de janeiro. Essa era uma forma
de remeter capital para o exterior. Portanto, é um
preju ízo que o banco irá creditar para poder transferir
esse ganho espetacular e especulativo para o
acionista do banco ou para a matriz e, assim, não
recolher o Imposto de Renda devido.

A partir da nossa denúncia na CPI, depois
reafirmada pelo Secretário da Receita Federal,
Everardo Maciel, foram lançados 9 bilhões de reais de
multa ao sistema financeiro por sonegação e evasão
fiscal. No ano passado, dos 61 maiores bancos do
País, 42% não pagaram Imposto de Renda, e
nenhum banco pagou mais de 4% de Imposto de
Renda.

Pergunto, Sr. Presidente: quando o Congresso
Nacional vai assumir a regulamentação do art. 192
como prionrlé'lde absoluta? Passaram-se onze anos
desde que a Constituição assim estabeleceu e até
agora não se efetivou. Há onze anos esta Casa tl?m éI
responsabilidade de normatizar e disciplinar o papf'1
do sistema financeiro.

Pergunto: por que a Câmara dos Deputados não
esteve presente na CPI? O argumento da Presidência
da Casí.1 e dos partidos da base do Governo é que
tínhamos de tratar de uma agenda positiva. Não é
positivo o trabalho da CPI do Narcotráfico que está
desvendando toda essa rede de poder e corrupção na
estrutura do Estado brasileiro? É evidente que essa é

uma agenda positiva. A partir dela podemos
reestruturar o aparelho policial, aprimorar as leis e
acabar com a impunidade.

Onde está a CPI do Sistema Financeiro no
Senado Federal, senão engavetando as denúncias?
Nenhum banqueiro foi inquirido por aquela CPI. Por
que não se apurou a gravidade das denúncias
apresentadas? Até mesmo o caso dos bancos Marka
e FonteCindam se tenta jogar para baixo do tapete.
Onde está o Congresso Nacional diante de um lucro
de 10 bilhões de reais declarado pelo sistema
financeiro?

Sr. Presidente, quero concluir dizendo que este
País precisa refletir sobre essa questão com muita
profundidade. Não é preciso olhar o último trabalho
publicado pelo Banco Central que analisou dezenove
bancos e demonstrou que os bancos captam
recursos à taxa de 21 % nos CDB e os repassam com
spread bancário de 179% no cheque especial. Como
é possível uma instituição captar 21 % e repassar
179%? Declaram que o lucro líquido nessas
operações - tirando imposto, taxa de inadimplência,
taxa administrativa e tudo mais - é de 53%. Quer
dizer, empresto cem e ganho 53 no final de um ano.

Não há país que possa recuperar o crescimento
dessa forma. Não há nação que possa gastar mais
com lucro de bancos do que gasta com educação
pública, como é o caso do Brasil neste momento da
sua história.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre.sidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Governo de Rondônia está
agindo com motivação provocada pelo Governo Fed~

eml ao anunciar que vai ser necessário realizar
demissões no funcionalismo estadual, sob o pretexto
de ajustar as contas públicas. Este é um discurso que
já foi desmentido na prática pelo próprio Governo
Federal, que congelou os salários há cinco anos,
reduziu em quase 20% o número de servidores e con~

tinua com um brutal déficit público. A máquina pública
federal foi sucateada em todos os setores, fazendo o
Brasil regredir décadas em administração pública.

A reforma que tanto se apregoa infelizmente
ocorre na vida familiar da classe trabalhadora
funcional brasileira, redundando no desestímulo, na
desesperança e na descrença nos governos, visto
que a espada somente se volta para o servidor.
enquanto os poderosos continuam prosperando
sempre.

Para tristeza do povo de Rondônia, parece que
o aluno reverencia o mestre com carinho, no tocante à
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igualdade de adoção política para com os servidores
do Estado de Rondônia.

Aquele, no âmbito de nação, e este, no de
estado, impõem aos servidores públicos toda sorte de
mazelas pela falta de gerenciamento administrativo,
com o que não podemos concordar, tendo em vista
que o servidor público não é responsável pela falta de
política tecnológica e agrícola, pela gestão
administrativa deficiente, pela inexecução de um
plano diretor voltado para o desenvolvimento, levando'
em conta as várias potencialidades regionais de um
estado próspero, rico e viável.

É inadmissível ter que ouvir a mesma ladainha
desde 1995, ou seja, é necessário cortar gordura da
máquina, fazendo corte de pessoal.

Pode haver até excesso de servidores em
atividades burocráticas, mas há carência de pessoal
em outras atividades essenciais. Se há carência de
funcionários em outros setores, neste caso por que
não realizar remanejamentos, com o devido
treinamento, para preencher essas carências? Em
períodos de crises, como este que estamos
atravessando, se faz necessário que a administração
pública seja criativa, criando mecanismos para
superar os obstáculos criados pela legislação
vigente.

Quero, nesta oportunidade, citar apenas um
exemplo claro da carência de servidor, que é o caso,
das Ciretrans, razão pela qual, voltamos a insistir que
não há necessidade de efetuar demissões no Estado
de Rondônia. No caso das Ciretrans, basta efetuar
esse remanejamento com a maior urgência possível,
uma vez que os usuários desses órgãos têm sido
bastante prejudicados pela demora na expedição de
documentos em virtude da falta de funcionários para
execução dos serviços administrativos. É bom
lembrar que o Detran se mantém com sua própria
arrecadação. Como exemplo, podemos citar o caso
recente de aquisição de viaturas para as Polícias
Militar e Civil- uma decisão elogiável.

O estranho nessa possível história de
demissões é que existe no estado um amplo
programa de terceirização, beneficiando alguns
empresários. Cito o caso das cozinhas dos hospitais e
dos presídios, além dos serviços de limpeza que
poderiam ser feitos por funcionários do próprio
quadro, bastando para tanto a boa vontade em criar
mecanismos legais para remanejamento de
funcionários.

Não é aceitável nenhum argumento que
justifique a contratação de consultorias ou a criação
de grupos de trabalho com pessoal alheio ao quadro.

Neste caso, porque não pagar melhor aos servidores
públicos qualificados dentro da própria estrutura do
estado, remunerando mais os funcionários que
desempenham funções em nível de departamento,
divisão e seção.

O comodismo se abateu sobre os gestores de
plantão no Governo de Rondônia, pois preferem eles
terceirizar os serviços, vez que é mais prático, não
necessitando planejar ação de trabalho, modernizar,
aproveitar e gerenciar os servidores, para depois
justificarem a ineficácia administrativa com o
pagamento da folha de pessoal. Ora, a terceirização,
pela natureza dos serviços em Rondônia, onera
sobremaneira o Erário, impedindo, como disse, o
aproveitamento de pessoal existente no estado para
consecução daqueles serviços que, se bem
gererlciados, seriam econômicos.

O mecanismo de ajuste da folha de pagamento
aos limites impostos pela Lei Camata se vê
plenamente possível no Estado de Rondônia, basta
agir com competência. Os instrumentos estão ao
alcance do governo, como informatização,
modernização, o que melhorará com certeza a
arrecadação estadual - sem ser necessá.rio
terrorismo junto aos contribuintes -, mecanismo de
desenvolvimento como a implantação de política
agrícola e a conseqüente industrialização do,]
produtos primários existentes, que são muitos. Aliás,
a industrialização foi prometida e decantada na
campanha governamental passada. O que não se
admite é a falta de iniciativa governamental, com o
servidor pagando o alto preço da insegurança, devido
ao possível desemprego.

Cobramos, portanto, que o Governo de
Rondônia valorize o servidor público e modernize ·0

estado, pois certamente não precisará demitir.
Na verdade, no E~' l,ll> (jp Rondônia está

faltando apenas boa vontade com os servidores
públicos, ou seja, com aqueles que garantiram a
eleição do atual Governador. Basta dar aos
servidores públicos a mesma atenção que está sendo
dada àqueles que estão sendo beneficiados com a
terceirização no Estado de Rondônia.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Projeto de Lei nº 1.699, de 1999, do
Poder Executivo, o qual relatei hoje na Comissão ele
Finanças e Tributação, determina que as funçõ(2,s
regulatórias e de fiscalização atribuídas à IRB-Brasil
Resseguros S.A. -IRB-Brasil Re - pelo Decreto-Lr21i
nº 73, de 21 de novembro de 1966, incluindo .2l



52112 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

competência para conceder autorizações, passarão a
ser exercidas pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP.

O Projeto recebeu dezenove emendas de
plenário, dentre as Quais cabe destacar a emenda nº
1 (Emenda de Plenário Substitutiva Global),
propondo a criação da Agência Nacional de Seguros
e Resseguros - ANASERES, entidade integrante da
administração pública federal, submetida a regime
autárquico especial e vinculada ao Ministério da
Fazenda, com a função de órgão regulador da área de
seguros e resseguros, com sede no Distrito Federal,
podendo estabelecer unidades regionais.

A referida emenda substitutiva prevê que a
Agência terá como órgão máximo o Conselho Diretor,
devendo contar também com um Conselho
Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria,
uma Biblioteca e uma Ouvidoria, além das unidades
especializadas incumbidas de diferentes funções.

As Emendas de nºs 2 a 17 tratam de propostas
de alterações no projeto original que não mantêm
relação direta com a questão orçamentária e
financeira.

A Emenda nQ 19, por ~'>lJa vez, refere-se à
proposta de inclusão de ;\rllqo <lL'lcrminando que os
servidores e empregado', <l.I ~>lJ"<'P e do IRB-Brasil
Re serão transferidos p"ra a "ddseres, por meio de
opção individual, att:· ,) fJlGlZO 0(' ~.f';<; meses após a
sua criação.

A matéria foi dlstribuida pclra <l Comissão de
Economia, Indústria e Comércio; p~ra :1 Comissão
Finanças e Tributação, que deve r '1'.1' I ''lr quanto
à adequ.J/':lO fin.' ~ceira e orr~ 'I'. I',nto ao
mérito (1, 1"Or' :3ta, E' II ", de
ConstitUl~...í0 (' Justiça e

Antes de passar alJ , . ".
quero trazer ao conhecim .I.

Casa altl ....mas inform: . 6es
relevantes que f'''I'olvI'I,. '1 malo.. . 'I "
tem ..Jrn clevau..... I"()rll~ .do eCO·, •.HI,I\..\" "" ,-'

traduz enl importanl\.· lnstru:nento de ~Jdl.u "'.1 da
solvência das companhias de seç ..ros.

Aspectos históricos.
A economia de divisas e a criação de. urro

mercado genuinamente nacional foram <l'

motivações principais para o Governo VJI ~lú

est;:lhelecer o arcabouço legal e regulamp" :ar quI..:
per" h!IU. por um lado, a criação do IRB em' 19 wfllO

pe~", 11Ind:lmental do monopólio do resse' . :0 ('. por
outro ".' ,mção à participação do capitall ...l(angeiro
no mc'\,. ....-.Jo de seguros. Em 1996 esta restrição foi

suspensa, restando ainda por ser resolvido o
monopólio do resseguro.

O Brasil de hoje, também em matéria de
seguros, é líder na América Latina, respondendo, no
conceito de prêmios emitidos, por mais do que a Ar
gentina e o México juntos. Tudo aquilo que a
legislação da era Vargas preconizava: criação de um
mercado brasileiro de resseguro e seguros, assim
como a economia de divisas, pela criação de regras
de retenção e aplicação das reservas no país foi
alcançado e se encontra alicerçado na nossa cultura
securitária, de tal sorte que as mudanças que ora se
preconiza são há muito reclamadas inclusive pelas
seguradoras nacionais.

Aspectos econômicos.
O resseguro é necessário principalmente para

pulverizar riscos (satélites, plantas petrolíferas, frotas
de aviões, etc) que não podem ser absorvidos por
uma única seguradora ou dentro de um mesmo
mercado nacional. E nesse sentido ele exerce um
papel também nos preços desses segmentos por se
constituir num item de custo importante. A existência
de um monopólio na atividade, por si só, já inibe a
obtenção de melhores preços, o que se daria com a
ampliação da opção de escolha do ressegurador
pelas seguradoras brasileiras, levando a contratação
a se estabelecer sob a condição do melhor preço.

Pelo fato de o IRB ser uma empresa estatal,
suas condições de competitividade, em função dos
custos de seus serviços e conseqüentemente dos
preços que pratica, comparativamente aos
resseguradores globais, não são comparáveis. Para
dar-lhe condições de sobrevivência num mercado
aberto à competição estrangeira é que o Governo
propôs a sua privatização, transferindo assim aos
novos controladores a tarefa de dotá-Ia dessa
capacidade que os seus concorrentes já dispõem,
mantida a condição de ressegurador local e de
manutenção das coberturas que oferece ao mercado
segurador brasileiro, dadas as prerrogativas mais
favoráveis que a lei reserva aos negócios efetuados
com essas empresas.

A conta de resseguro tem girado em torno de
R$ 1,0 bilhão, mas segundo especialistas poderá,
num período de três anos, mais que duplicar. Da

···.... ta atual, o IRB coloca no exterior cerca de 25%.
'I' a abertura do setor, ainda que ocorra
lI\n. 'lento na colocação de resseguros no exterior, o
que L' esperado não só em função do crescimento do
mercado, senão também pela possibilidade de novas
coberturas que não eram oferecidas pelo IRB, ainda
assim devemos lembrar que tais colocações, nos dois
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primeiros anos da abertura, corresponderão, no
máximo, a 40% dos prêmios anuais de resseguro,
uma vez que estará reservada aos locais a cota de
60%.

Outro fato que deve ser destacado é o da
existência de um imposto sobre as transferências de
prêmios ao exterior que, aliado às demais medidas
prudenciais que o Conselho Nacional de Seguros
Privados irá estabelecer quanto à compra de
resseguro em empresas não instaladas no Brasil, nos
permite inferir que, sob o ponto de vista de divisas, as
novas regras são suficientemente cuidadosas para
manter este importante item sob controle.

Aspectos sociais.
Com a abertura do mercado e

conseqüentemente com a instalação de novos
agentes: resseguradores, escritórios de
representação e, inclusive corretores de resseguro,
atividade que ainda não tinha previsão legal no Brasil,
espera-se uma ampliação do emprego direto na
atividade, o que pode levar à absorção de
funcionários do próprio IRB, na hipótese de novo
enxugamento dos seus quadros pelos futuros
controladores. Vale salientar que esse processo já
vem ocorrendo, uma vez que inúmeros
resseguradores já instalaram escritórios no Brasil nos
últimos anos, alguns deles com mais de vinte
especialistas contratados, tudo isso na fase
pré-abertura, o que denota uma ampliação ainda
maior quando da abertura efetiva do nosso mel1ado.

Outro im.e0rtante aspecto e que cabe ressaltar é
que com at;privatização espera-se uma maior
competitividade no mercado de resseguros, com
conseqüente diminuição dos preços e melhoria da in
fra-estrutura dos serviços associados (inspeção de
riscos, novas técnicas de gerência de riscos,
estatísticas de outros mercados, novos produtos e
experiência internacional em determinados ramos)
Tudo isso produzirá nos consumidores de seguros, 8

que sejam também demandantes de resseguro, uma
redução de custo importante, levando o cOf'l811midor ti

se beneficiar dessa abertura, o qlJ(~ gf.Hrlrá
indiretamente benefícios sociais Iml'orlolqh':;.

Compromissos internaciolléll:. (UMUMercosul).
A crescente inserção da ecnplHnl , I I)rasileira no

contexto internacional tem levadu o Pais a participar
das negociações multilaterais sobre cornércio tanto
no âmbito da OMC quanto do Merwsul. Nesse
sentido, em dezembro do 1U97, com o fechamento,
em Genebra, da Rodad.1 Uruguai. o Brasil apresentou
uma lista de comprornls<,;os. visando estabf'lecer para
os setores ali incluídos ,- o rpSsf!!,llJro f("ll um deles -

regras de acesso ao nosso mercado dentro dll;,
padrões negociados naquele foro. Para o resseguro.
ficou estabelecido que o Brasil abriria o seu mercado
em até dois anos após a regulamentação interna.

No Mercosul do mesmo modo, como o Brasil se
constllllllll) IIIIIl,(I' ',1;1110 Parl t' que ainda manlt'rtllHll
órgdo'" 111.1111,' .,I"N.I,lde e o Il~nlme de monopolio de
fato. fll' 'llt I, "I- li,! agenda de discussão dessa
matárl! IIllt :, I'·""r rjq ano 2000, o Brasil estaria em
condl~ 111", , I· " ,.( a discussão de regras,
harmOIlI!.Ht I',' t'·,,·, ,demais países, em matéria de
res!:" 't" "(l

Nnv ", ,1 ..1, li' "I!~ da Susep.
A:: I' "I' '('''I"rrne mencionado anteriormente,

é o (\111 I 11"1 ' d·· .I'rnpf!nha a supervisão e regulação
na fl101'''fl,' h(.'qllr{f~,. portanto já dispõe da in
fra'f";"I)'I"" p;lr:1 '('ceber essa nova atribuição, sem
qu· fi "11 'f "" J' ... I: ,50 grandes investimen' . A sua
051111

"
"" 01111.,1 , bastante adequada a e...,sa nova

tareh l;/lIl~ildf "'do a similaridade de ambos os
merr',ltl~l:. '" d" '<:trumentos de sua regul'lção. Não
aprovl I';" , ··!r;l·estrutura seria, no::; dias que
com.'II!. I'" ti' .. Estado tem-se deparado com
dlflculd'lde:·. 0 11, ,'nentárias imensas, desatender a
urn d('b ob)ct'v' I' da privatização, que é diminuir o
tamanho dn I·tado. Por estf' rrl(,'''tr\ não es"ll ri,,!
acordo COII1 a criação dI' lI!" 1 1 19êr~cid . ",
superVif>lolléJr essa atividacir

O § 1" do art. I" d' J\jpr''1kl In1nrna de::.ta
Comis:~úo define corno comlJólhvel a plOpfl~·.lr, lO que
não contlite com él~, normas do Plano Plu \!' 11, da
Lei de Diretrizes OrçéHnentárias. da Lei OI tána
Anual e das demais disposições legais en I ,', H 11

O Projeto de Lei n" 1 6D~JI!J9 Ir;'!.' ! t

necessidade de redistriblll(,.íJo de tdll"<'t::>

desp.rnncnhadas pelo IRB-Brasll Ae S.A., em face da
imin<JrI'" privatização dessa sociedade de economia
IlW;lól No r'IPjeto, não há referência aos custos de::- c.:
processo de transferência, de onde se deduz qUf' ,1<'

despesas porvfJl'1tura existentes seriam suportad;,1 ,
pelas atuais dotações destinadas à Susep na I . I

Orçamentária Anual. Nesse sentido, não ha\.·: 1

aumento de despesas ou redução de reCC,I"3
públicas federais que tornasse o projeto incompali"'31
com a legislação supramencionada.

No que se refere à Emenda nº 1 (SubstitutIlJa),
as alterações propostas incluem, além da
transferência de competências, a criação de nova
estrutura administrativa, dotada de autn' ·(wia
financeira, criação de cargos «? • ,':~

comissionadas. não l1avendo, porém. refer . .J

Cllstos ou à pcon("lmia a ser g:'radR (",;
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reestruturação proposta. As Emendas nºs 18 e 19
tratam da redistribuição e aproveitamento de pessoal
do IRB-Brasil Re S.A.

Cabe esclarecer que as emendas
apresentcldas, aí Incluída a Substitutiva, não
oferecem elementos que permitam a apuração do
exato impacto financeiro e orçamentário. Não resta
dúvida, no entanto, que elas resultaram
inevitavelmente·! em aumento de despesas com
pessoal. Nesse ponto. cabe observar o que dispõe o
parágrafo unico do art. 4º da Norma Interna da CFT:

Art.4º .
Parágrafo único. A proposição de que

decorre aumento de despesa com pessoal
só será compatível se houver autorização
nrl lei de diretrizes orçamentárias e dotação
orçamentária suficiente para atender às
I 'rol!'ções de' despesa e aos acréscimos
d,'l;1 dec '\ ,,,leso

Conslderan I" ·di! '~ue o projeto em análise
,quadra-se no h... 1"' " 'lO art 61, § 1º, inciso 11,

1/ .'nea e, da ConstitlJil' 10 Federal, as emendas em
referência estariam tnrllbém em conflito com o que
dispõe o art. W da Norma Interna, in verbis:

Art. 8º Si: rá considerada incompatível
n. proposição que aumente despesa em
matéria de inic:ativa exclusiva do Presidente
da República. JI

Por fim, quanto à;.; Emendas de nºs 2 a 17,
verificú~l-se que não trazem impli::''lç:ilO financeira ou
"rçamentária às íinar,ças públicaf ,'dmills. Aplica-se,
lesse caso, o dis~osto no art. !)" 11 I rllesma norma

interna:

Art. f º Qll~II(JU a matéria não tiver
implicações orçamentária e financeira,
deve-se concluir no voto final qUI! à
Comissão não cabe afirmar se a [)fOll(' .,<:iio
é adequada ou não.

Quanto ao mérito, devemos con~llIel ül. ,I fi

orimeir~ lugar, que o oportunidade do projeto é
,ndiscutível. Já pé : a muito da hora de fazermos a
transferência de atribuições do IRB-Brasil Re para a
SUS( ;, afinal, o processo de privatização do primeiro
SimlJleSmente não pode ter continuidade enquanto
isso não for feito.

Além disso, estamos cientes de que a proposta
apresentada pelo Poder Executivo foi o produto de
extensos estudos técnicos de viabilidade e de uma
difícil e delicada negociação política. Assim sendo,
em nossa opinião, as emendas que foram propostas,

apesar de estarem fundamentadas em preocupações
legítimas e argumentos muito interessantes, podem
prejudicar o processo de transferência que se quer
fazer. A criação de uma nova agência federal, como
querem os ilustres autores da Emenda nº 1,
simplesmente inviabilizaria a privatização do
IRB-Brasil, atrasando em muitos anos a liberação do
monopólio de resseguros, com o que, evidentemente,
não podemos concordar.

Assim sendo, quanto aos aspectos de
compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária, votamos:

1 - pela compatibilidade e pela adequação
orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº 1.699,
de 1999;

2 - pela incompatibilidade e pela inadequação
orçamentária e financeira das Emendas de nºs 1, 18 e
19;

3 - pela não implicação das Emendas de nºs 2 a
17 em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo pronunciamento
quando à adequação financeira e orçamentária.

Quanto ao mérito, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.699, de 1999, e pela rejeição de
todas as emendas apresentadas.

Nobres colegas, este projeto que aqui relato é
de grande relevância, pois trata do fim do monopólio
do resseguro, abrindo como expectativa a
concorrência entre as resseguradoras, além de
aumentar os números de postos de trabalho neste
segmento, com a criação de várias empresas de
resseguros.

Este projeto que tem prazo constitucional de 45
dias, sendo que seu vencimento ocorre amanhã, dia 4
de novembro, traz muitos benefícios ao mercado de
seguro e resseguro. Por isso amanhã, neste plenário,
peço que os Ilustres colegas apóiem o meu parecer,
trazendo assim um benefício a toda sociedade
brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, foi comemorado na Praça da
Fé, em Juazeiro do Norte, Ceará, o aniversário dos 50
anos de vida sacerdotal do Bispo Diocesano do
Crato, D. Newton Holanda Gurgel, na presença de
mais de 100 mil romeiros, no dia 1º de novembro.

Também estavam presentes ao evento o
Governador Tasso Jereissati, os Senadores Lúcio
Alcântara e Sérgio Machado, os Deputados Federais
Arnon Bezerra e Rommel Feijó. os Deputados
Estaduais Vasques Landim, Raimundo Macedo e
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Giovani Sampaio, o Prefeito Mauro Sampaio, de
Juazeiro do Norte, e Moacir Siqueira, do Crato, vários
prefeitos da região e diversas lideranças
empresariais e os secretários ·da administração
estadual e municipal. Essa celebração foi presidida
pelo Pe. Murilo de Sá Barreto e todos os seis vigários
das paróquias de Juazeiro do Norte.

Essa solenidade coincidiu com a comemoração
dos 30 anos da inauguração da estátua de Pe. Cícero
Romão Batista, na Serra do Horto, com show
pirotécnico e festa popular na Praça do Romeiro, em
Juazeiro do Norte.

O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas comunicar à Casa que dei entrada a
projeto de lei que dispõe sobre a inserção, na propa
ganda de bebidas alcoólicas, de mensagem de
advertência que esclareça sobre os malefícios
decorrentes do consumo dessas substâncias.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Ministério do Esporte e Turismo acaba
de contemplar o Município de Nilópolis com uma
verba no valor de 300 mil reais, destinada à
construção de um ginásio poliesportivo na cidade,
além da compra de equipamentos. O recurso é
proveniente da Emenda nº 1345.0003, de minha
autoria, ao Orçamento Geral da União e será
repassado ao. Governo Municipal por meio do
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto,
na pessoa do nosso estimado amigo Augusto
Viveiros, que tão bem preside a instituição.

Estou particularmente satisfeito por se tratar de
um benefício que favorecerá uma grande para.ela de
jovens de Nilópolis, que precisa aliar a educação à
saúde, por meio do desempenho físico e mental,
muito salutares na formação do caráter do
adolescente. É também por meio do esporte que o
jovem, o adolescente aprende a conviver em grupo,
sociabilizando-se, de forma a entender que a vida é
construída, sim, em parcerias, transformando a união
entre pessoas num projeto de grandeza e solidez.

A construção de um ginásio poliesportivo vem
preencher uma grande lacuna em nossa cidade, que
não dispõe, hoje, de espaço suficiente para
incrementar ainda mais a sua vocação cultural, tão

difusamente já explorada pelos meios de
comunicação, por meio das diversas modalidades de
esporte, do samba, da música, do canto e da dança,
de modo geral, e da poesia, entre outros.

Com o seu primeiro ginásio poliesportivo, cujos
meios acabamos de proporcionar, por intermédio de
nossa emenda ao Orçamento Geral da União, a
sociedade nilopolitana, como um todo, poderá
certamente auxiliar, com maior empenho e
dedicação, no desenvolvimento do esporte. Terá
ainda a cidade condições plenas de realizar eventos
socioculturais de pequeno, médio e grande porte, de
maneira que Nilópolis conquiste mais estima e
admiração de seus próprios habitantes e futuros
visitantes.

Na verdade, essa verba, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, já poderia estar sendo aplicada no
projeto do ginásio poliesportivo de Nilópolis há cerca
de dois anos. Só não foi possível usá-Ia anteriormente
porque, lamentavelmente, o Município de Nilópolis, a
exemplo de milhares de outras cidades brasileiras,
estava em débito, inadimplente com o Governo da
União. Trata-se, a bem da verdade, de um problema
conjuntural que atinge as prefeituras, motivado
possivelmente pela crise econômica que mexeu com
a vida dos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a situação do Hospital João
Paulo 11, em Porto Velho, só não está pior graças ao
empenho, ao esforço e à dedicação da coletividade,
principalmente dos médicos, mas também dos
enfermeiros e funcionários daquela casa. Os
médicos, segundo informações dos próprios
plantonistas, não receberam três meses de salários
do ano passado e já estão com outros dois meses de
vencimentos, relativos a este ano, também atrasados.
O Hospital João Paulo 11, que atende à população de
todo o estado, de Cabixi a Porto Velho, merece, sem
dúvida, uma atenção muito especial do Governo do
Estado, que não a está tratando de forma devida. Pelo
contrário, além de atrasar salários dos médicos e
servidores, ainda demitiu profissionais, depois foi
obrigado a admiti-los novamente. Enfim, uma
sucessão de erros que causam grandes prejuízos aos
que lá trabalham e igualmente à enorme massa de
doentes que procuram o João Paulo 11, vindos de
todos os recantos do estado.

Não fosse a dedicação e solidariedade médicos
e outros profissionais, o Hospital João Paulo 11 já
poderia até ter fechado suas portas. Além desses
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problemas com a folha de pagamento, o Governo do
Estado não tem mantido o hospital com material e
medicamentos necessários ao seu adequado
funcionamento. Falta tudo, em termos de material do
dia-a-dia, desde simples medicamentos até
instrumentos cirúrgicos e vestimenta adequada para
que médicos e enfermeiros possam atuar no centro
cirúrgico. Como o João Paulo 11 é um hospital de
pronto-socorro, o principal do estado, avolumam-se
os pacientes e os casos, desde os mais simples até
os mais complexos, incluindo-se aí os acidentados.

Como podem os profissionais trabalhar
insatisfeitos, com salários atrasados e sem qualquer
estrutura básica para realizar o mínimo possível em
benefício dos doentes? A resposta é que o João
Paulo 11 s6 funciona ainda graças à determinação, à
dedicação e ao desprendimento dos profissionais,
que mesmo nas piores condições ainda conseguem
manter o hospital ativo. Não fossem esses
predicados que sintetizam o esforço dos
profissionais que ali atuam, o Hospital João Paulo 11
teria deixado de cumprir o seu papel fundamental
dentro do sistema de saúde pública no Estado de
Rondônia.

É por isso tudo, Sr. Presidente, que fazemos
um apelo dramático às autoridades responsáveis do
Governo do Estado de Rondônia. É necessário
priorizar não só o pagamento dos salários em atraso
dos médicos, enfermeiros e demais funcionários,
incluindo os três meses até hoje não recebidos e
relativos ainda ao ano passado, mas também
investir, com urgência no hospital, a fim de que
tenha pelo menos o mínimo necessário em
medicamentos e equipamentos para continuar
funcionando. Os médicos e o pessoal do João Paulo
11 não poderão continuar lutando sozinhos, sem
apoio algum, para mantê-lo funcionando. Para tudo
há limites! Enquanto o Governo do Estado não se
conscientizar da importância do João Paulo para a
estrutura de saúde do estado, valorizando sua
competente e dedicada equipe e, ao mesmo tempo,
investindo o necessário para seu pleno
funcionamento, toda a estrutura do hospital corre o
risco de entrar em colapso. É, portanto, de vital
importância para os rondonienses que os nossos
governantes tenham a necessária visão social para
não deixar fechar as portas de um hospital do porte
do João Paulo 11. É preciso agir, e agir agora!

Era o que tinha a denunciar.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, manifesto integral apoio ao
Ministro de Estado da Justiça, Dr. José Carlos Dias,
pela sua posição de cobrar dos Secretários de
Segurança dos Estados uma verdadeira faxina nas
Polícias Civil e Militar. Essa medida deve ser vista
como a valorização da ampla maioria dos policiais
civis e militares honestos deste País.

Por outro lado, não podemos deixar de cobrar
posição semelhante ao Judiciário. É preciso
entender que o crescimento do crime organizado no
Brasil é fruto da impunidade. É impossível conviver
com um sistema em que desde oficiais de justiça,
passando por promotores, juízes e até
desembargadores, se colocam a serviço do crime
organizado.

É, portanto, necessário também uma faxina,
por meio de uma correição, nos estados onde há
indícios, como no Piauí, da contaminação também
do Judiciário. Encaminhei, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao Superior Tribunal de Justiça um
pedido neste sentido. Ou fazemos agora uma faxina
completa envolvendo todos os Poderes, cortando na
própria carne, ou não teremos chance alguma de
matar o mal pela raiz.

A impunidade é a mãe do crime organizado,
pela certeza da absolvição ou de penas brandas,
muitas vezes trabalhadas com a cumplicidade de
quem faz o processo, como os delegados, que têm
a obrigação de denunciar, ou o Ministério Público e
os magistrados, repito, mesmo sendo uma pequena
minoria, que conseguem enodoar aqueles que com
seriedade querem que a justiça seja feita.

Aproveito ainda para parabenizar o Presidente
desta Casa, Deputado Michel Temer, por pautar
uma sessão que será transformada em Comissão
Geral da Câmara dos Deputados, com um debate
sobre a segurança e o crime organizado. Desta
forma, espero que a Câmara dos Deputados faça
sua parte, aprovando uma reforma do Judiciário que
permita celeridade nos julgamentos e o controle da
sociedade sobre a administração do Judiciário.

Temos a obrigação, também, de reformar o
Código Civil, de criar por lei o Fundo Nacional de
Segurança Pública e aprovar outros projetos que
modificam o aparelho do Estado nessa área de
segurança, incluindo as áreas das policias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
apenas de fazer o registro de um pedido de
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informações de um partido de oposição ao
Ministério dos Transportes.

Essa matéria não é clara; em nenhum momento
coloca o Ministro Eliseu Padilha como envolvido
nessas pretensas denúncias, nas quais inclusive os
próprios lobistas se confundem, contradizem-se.

É altamente perigoso fazer acusações desse
tipo. E sindicâncias são abertas com antecedência.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para falar da
realidade caótica de aproximadamente 12 milhões
de famílias brasileiras, que, por conta da total
ausência de uma política habitacional no País, vive
o pesadelo da casa própria.

Se o período autoritário caracterizou-se pelo
estigma da exclusão"e pela prática de políticas
rigorosamente desatreladas do interesse social, os
anos que se seguiram, as questões relacionadas às
políticas urbanas, cqm destaque para o setor
habitacional, ficar',am marcados pelo
desmantelamento do aparato institucional existente,
sem que nada de igual magnitude viesse a
substituí-lo.

Esse período coincidiu com o colapso do
Sistema Financeiro da Habitação, seja na sua
vertente voltada para o apoio à produção de
habitações populares, calcada na utilização dos
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, seja no seu empenho em promover
encaminhamentos à produção destinada às classes
médias, tendo como patrocinadores os
incorporadores associados às Sociedades de
Crédito Imobiliário.

Quem convive com o sistema sabe que os
repetidos sub-reajustes dados aos mutuários pelo
Governo Federal, indistintamente e de forma linear,
ocasionaram o crescimento constante do saldo
devedor dos contratos de financiamento,
representado pelas amortizações negativas. O
desequilíbrio econômico financeiro, gerado pelo
próprio sistema, sempre recaiu exclusivamente
sobre o mutuário. E as iniciativas do Governo Fed
eral, por meio da Caixa Econômica Federal, de
proporcionar a quitação para certas faixas de
prestações acaba gerando injustiças, quando trata
de forma diferenciada mutuários ocupantes de um
mesmo conjunto e em situação de renda
semelhante. Cabe ressaltar que o índice de
inadimplência da Caixa é de 25% - mais de 600 mil

famílias, sendo que em vários conjuntos a
inadimplência chega a 100%. Não dá para dizer que
o problema está nas famílias, mas decisivamente,
no sistema.

Em meu Estado, o Pará, cerca de 21 mil
contratos de financiamento da casa própria estão
em situação de inadimplência, sendo que destes,
2.100 encontram-se em fase de execução judicial.

Diante desse quadro, sabemos que a resposta
a essas questões não será conseguida por meio de
iniciativas isoladas, ou pela aprovação de alguns
dos inúmeros projetos de lei que tramitam nesta
Casa, sem dúvida carregados de boa intenção.

É necessário criar condições que nos
possibilitem olhar a totalidade das questões
habitacionais, de forma a respondermos
efetivamente, e de forma definitiva, ao clamor da
sociedade, que se vê ameaçada de despejo, ou que
tem cada vez mais distante o sonho de solucionar
seu problema de moradia de forma justa. A
população não quer benevolência, mas também não
deseja continuar sendo a única a assumir os custos
dos erros cometidos dentro do Sistema Financeiro
da Habitação, decorrentes das decisões políticas
dos governos passados.

É necessário que providências urgentes sejam
tomadas para tirarmos milhares de famílias da
situação de desespero em que estão mergulhadas.
Nesse sentido, estamos requerendo a formação de
uma Comissão Especial, para que juntos possamos
estudar e propor medidas concretas e viáveis que
solucionem os graves problemas habitacionais em
nosso País. Para isso espero contar com o apoio
dos nobres colegas na aprovação do requerimento
que estamos apresentando hoje nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, todos os segmentos da
sociedade de Batatais, São Paulo, está solidária
com a mobilização popular contra a extinção da
Escola do Serviço Social da Indústria - SESI.

O povo brasileiro já não suporta mais tanta
violência física, corrupção, desmandos, falta de
autoridade e não há quem responda pela ansiedade
do povo. E fechar uma escola também é uma
violência contra a população, as crianças, os pais e
os mestres.

Venho hoje a esta tribuna para também me
solidarizar com o povo batataense, que não merece
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tal violência, pois entende, sabe e colabora com a
Escola do Sesi, que é muito bem conceituada no seio
da sociedade local e merece todo o carinho da
população.

Não são poucas as oportunidades em que a
população se faz presente, amparando a escola em
suas necessidades de manutenção, conservação e
melhoria das instalações, pintura do prédio,
iluminação das classes, materiais para professores e
alunos.

Por meio de impostos, a população ainda
permite o atendimento por via indireta,
disponibilizando a prefeitura a cessão do prédio, do
fornecimento da merenda escolar e de faxineiros.

Restam, pois, salvo outras considerações, ao
encargo do Sesi, os professores e os empregados.

Há 34 anos presentes na história da cidade, a
escola formou milhares de jovens, hoje autênticos
vencedores neste País, autônomos, empresários,
comerciantes, vivos porta-vozes da gratidão do
ensino que obtiveram da Escola do Sesi.

Será que essa tradição, por si só, não
sensibiliza o espírito que norteia a direção do Sesi, e
mesmo da própria Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo - FIESp, que também se
constitui em um símbolo, marca do progresso do meu
estado?

Saltam aos olhos a importância da
interiorização que vem ocorrendo no Estado de São
Paulo. O interior está recebendo investimentos nas
áreas industriais e comerciais, inclusive na educação,
com faculdades sendo abertas, evidenciando a
interiorização, em face das oportunidades e do
potencial que ele oferece.

Sair do cenário de importância de que se
reveste o potencial do nosso interior não seria
contraproducente aos soberanos objetivos e à
tradição da Fiesp?

Eu me pergunto, Srs. Deputados, se o
fechamento de uma escola como a do Sesi, pela
qualidade do seu ensino e tradição de que se reveste,
não seria mais um ato de violência imposto à
população?

Para a cidade de Batatais, a Escola do Sesi
significa a célula vital, unidade estrutural do ensino
adequado para os 850 alunos hoje matriculados, os
anseios de pais e mães e o conceito de toda a
população dessa cidade, em nome da qu~1 faço um
apelo às autoridades envolvidas, com dest~que para
o Dr. Horácio Lafer Piva, Priisid~nte da Resp, pela
compreensão e por uma melhor avaliação dessa
decisão, considerando aí a própria e$\rutura já

instalada do parque industrial e comercial do
município.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o apelo
que ora faço terá uma boa acolhida por parte da Fiesp
e da direção do Sesi, que tradicionalmente sempre
pautaram pelos interesses da educação e da
sociedade, dentro de seus objetivos sociais.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a união da pecuária, do
comércio e da indústria num único evento, a
Expolages, realizada recentemente em Lages, no
Estado de Santa Catarina, revelou a pujança da
economia do Planalto Serrano. Os stands da Feira da
Indústria do Planalto - FEINp, surpreenderam pela
quantidade e variedade de marcas lageanas,
enquanto a Feira de Informática e Telecomunicações
- FENINFO, mostrou uma atividade em ascendência,
responsável por grande pârte da ocupação da
mão-de-obra regional. Na agropecuária, a tradição de
nossas raças e a qualidade de nosso banco genético
movimentaram a Expolages, qUe registrou um volume
de vendas da ordem de 400 mil reais nos vários
leilões realizados no Parque de Exposições do Conta
Dinheiro e também por meio do Canal do Boi, via
cabo, com destaque para o gado das raças pardo
suíço, Iimousin e devon. Inteligentemente nossos
produtores bovinos entraram em uma nova era,
partindo para a comercialização de raças e não de
gado de corte, que dá mais margem de lucro e gera
mais capital. FoLgrande a procura por reprodutores e
matrizes, o que confirma o interesse dos pecuaristas
em melhorar a qualidade dos rebanhos, investindo
cada vez mais em animais de alta linhagem. Se
considerarmos os números sobre o volume de
vendas durante a Expolages, não há dúvidas de que o
pecuarista está preocupado em renovar o rebanho e
colocar mais qualidade genética na propriedade.

Para concluir, Sr. Presidente, quero parabenizar
o Sindicato Rural de Lages, a Acil, a Prefeitura Munici
pal e o Governo Estadual, parceiros nesse evento.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste último domingo, dia 31 de outubro,
estivemos averiguando in loco a situação da
comunidade de remanescentes de quilombo da
Fazenda Jatobá, também conhecida por Limoeiro,
localizada no Município de Muquém de São Fran
cisco, oeste da Bahia. Descendentes de antigos
escravos, a comunidade da Fazenda Jatobá sofre
ainda nos dias de hoje a opressão e a violência da
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qual foram vítimas os seus antepassados. Sem
emprego, com pouca renda e índices de
alfabetização mínimos, padece com a falta de todo
tipo de assistência e interesse por parte do Governo
brasileiro.

No início dos anos 90, apoiada pelo Partido dos
Trabalhadores, iniciou um movimento de lutas para a
regularização das terras que tradicionalmente ocupa
desde o século XVIII. Hoje, as terras ocupadas pela
comunidade da Fazenda Jatobá encontram-se em
adiantado processo de demarcação na Secretaria de
Patrimônio da União, que não foi concluído por conta
apenas da falta de apoio do Governo e da lentidão da
máquina estatal.

Mas essa lentidão em reconhecer o direito da
comunidade da Fazenda Jatobá e resgatar os direitos
de milhares de brasileiros tem provocado casos de
violência extremamente graves. No caso da Fazenda
Jatobá, as agressões· por parte de fazendeiros
sedentos por se apropriar das terras dessas
comunidades, desprotegidas e pacíficas, tomam uma
dimensão ainda maior,: pois não se trata apenas de
grilagem de terras, mas de um genocídio anunciado.

Há mais de duzentos anos, os habitantes da
região, descendentes diretos de escravos, ocupam as
margens inferiores do Rio São Francisco na época de
seca. Chegado o período de chuvas e à medida que o
rio alarga suas margens, a comunidade transfere toda
a sua estrutura para as regiões mais altas ou, do
contrário, seria tragada pelas águas, com todas as
suas forças de subsistência.

Como se não bastassem os séculos em que as
pessoas dessa comunidade foram perseguidas e
tratadas como "peças", novamente a violência é
utilizada para oprimir esse povo pacífico e ordeiro,
que tem naquela terra sua única condição de
sustento. Há poucos meses, o Sr. Antônio Limoeiro,
proprietário da Construtora Limoeiro, utilizando
capangas armados com escopetas, passou uma
cerca de arame farpado ao longo da margem do Rio
São Francisco, destruindo casas e limitando a área de
criação de dezenas de famílias aos fundos do quintal.

Ameaçados de morte e constantemente
aterrorizados por capangas fortemente armados, a
comunidade pede socorro diante de terrível dilema:
morrer afogada pelas águas do Rio São Francisco ou
morrer assassinada pelos jagunços do fazendeiro
Antônio Limoeiro.

A Polícia Federal, durante audiência por nós
solicitada em fins de setembro, na pessoa do Dr.
Itanor, superintendente em exercício,
ccimprometeu-se a cumprir a lei e retirar as cercas do

fazendeiro das terras de propriedade da União,
garantindo a subida em segurança da comunidade
para as regiões mais altas do vale. Como prometido,
a Polícia Federal esteve no local, mas, segundo os
investigadores, não havia ordem superior para
proceder à retirada das cercas e prisão dos jagunços
que impedem a migração e ameaçam a vida da
comunidade.

Espanta-nos que as autoridades, diante de tão
grave ameaça ao direito e à vida, ainda não tenham
dado cumprimento à lei, assegurando o direito dessa
comunidade, que está a poucos meses de se tornar a
legítima proprietária daquelas terras. Mas mesmo que
a demarcação não fosse certa, trata-se da defesa das
vidas desses cidadãos brasileiros, ameaçados pelo
poder da chibata dos ainda poderosos "coronéis".
Poderosos pelo uso da violência e da crueldade, e
que já deveriam ter sido banidos há muito da história
do Brasil.

Que fique a nossa indignação e o nosso alerta
às autoridades públicas, que já foram fartamente
advertidas sobre a gravidade da situação. Em poucos
dias, as águas do São Francisco estarão chegando às
casas da comunidade Jatobá, que se encontra
cercada por arame farpado e ameaçada de morte
pelo nazista Antônio Limoeiro. E com a vida
ameaçada pelas águas, a pequena criação e os
únicos bens que possuem condenados, podemos
prever um confronto sangrento e genocida. Pois sem
armas nem sangue nas mãos, a comunidade será
alvo fácil para as escopetas dos pistoleiros de
aluguel.

Sendo assim, responsabilizo a Secretaria de
Patrimônio da União, a Polícia Federal e o Incra por
qualquer incidente ou violência cometida contra essa
comunidade que vier a acontecer, por conta da inércia
e da omissão diante de tão grave ameaça à vida de
centenas de pessoas inocentes. E requeiro o
imediato envio de uma força-tarefa da Polícia Federal
para proceder à retirada em segurança dessas
famílias ameaçadas pela ganância do bandido que se
chama Antônio Limoeiro.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PMDB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a história brasileira registra
uma série de realizações das cooperativas em favor
do desenvolvimento nacional. Elas ajudaram na
colonização alemã e italiana no Sul, implantaram
projetos agropecuários no· Sudeste, contribuíram
para o avanço da fronteira agrícola no Centro-Oeste e
participaram do crescimento econômico do Norte e
Nordeste. E hoje destacam-se as cooperativas de
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serviços urbanos, que estão surpreendendo, gerando
emprego e renda.

As cooperativas, unindo esforços individuais,
congregam ações "em prol de nossas comunidades e
têm sido, ao longo dos últimos 100 anos, a solução
para tantos problemas brasileiros. Mas digo que, se
elas são soluções, também necessitam de soluções.
Hoje, peço a atenção do Governo para dois
problemas cruciais do cooperativismo: o Recoop e a
Cofins.

O RECOOP é o Programa de Revitalização de
Cooperativas de Produção Agropecuária, lançado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, por
meio de medida provisória, em 1998, e
regulamentado em 1999. A finalidade do Recoop é
reestruturar e capitalizar as cooperativas
agropecuárias, visando ao seu desenvolvimento
auto-sustentado em condições de competitividade,
para que resulte na manutenção, geração e melhoria
da renda rural. Além de aumentar as exportações em
mais de 1 bilhão de dólares anualmente, com a
viabilização de ações no incremento do plantio da
safra 99/2000, o programa criaria 40 mil novos
empregos diretos.

Mas até agora nenhum contrato foi efetivado,
sendo que foi criada uma grande expectativa junto ao
sistema cooperativista. A não-liberação dos recursos
do Recoop, devido à burocracia criada, está
colocando em risco a capacidade de revitalização das
cooperativas contempladas, além de enfraquecer a
credibilidade do Governo, já que o próprio Presidente
da República assumiu o compromisso de apoiar o
programa.

Solicitamos duas mudanças na medida
provisória:

1 - inclusão de parágrafo que estabeleça
encargos máximos para a correção dos saldos
devedores das operações enquadradas no Recoop,
referentes ao período de 1º de julho de 1998 até a
data da contratação;

2 - inclusão do parágrafo que desobriga as
cooperativas enquadradas no Recoop do
oferecimento de garantias para a obtenção das CND
perante o INSS, independentemente da modalidade
de parcelamento da dívida.

Quanto às alterações na regulamentação,
solicitamos:

- alteração do prazo para 31 de dezembro de
1999, para que os bancos formalizem as operações
do Recoop;

- alteração de redação para evitar que os
cooperados necessitem apresentar contrato de

entrega da produção, já que os mesmos se
comprometeram com os projetos do Recoop, quando
os aprovaram em assembléia-geral.

Seria necessária também a criação de
subcomitê bancário, a cargo do Ministério da
Fazenda, que teria a função de dirimir dúvidas sobre a
interpretação das normas do Recoop, durante a
análise de viabilidade econômica dos projetos que
estão sendo realizados pelos agentes financeiros.

Teríamos também de formalizar a nomeação
dos membros do grupo que desenvolverá as normas
para o sistema de monitoramento, supervisão, audito
ria e controle da aplicação dos recursos públicos no
sistema cooperativo, assim como a alteração do
prazo para a conclusão das atividades do referido
grupo.

As medidas e solicitações citadas ajudariam e
muito a viabilização direta do Recoop junto às
cooperativas.

Com respeito à medida provisória que trata da
Contribuição para Financiamento da Seguridade So
cial - COFINS, das sociedades cooperativas, temos
de convir que é uma incoerência em relação ao papel
instituído pelo Governo estimular a criação e
funcionamento das cooperativas, cumprindo
dispositivo constitucional. O cooperativismo, além de
promover um sistema não lucrativo de produção e
prestação de serviços em comum, gera
oportunidades de emprego, reduzindo a economia in
formai e a miséria, tão combatida neste final de
milênio. Essa medida provisória está impondo às
cooperativas uma tributação inadequada e
incoerente, pois pretendeu revogar a "isenção" da
Cofins sobre os atos cooperativos. Ocorre que a
Cofins incide sobre o faturamento das pessoas
jurídicas, estando as pessoas físicas contempladas
com a não-incidência da referida contribuição.

No caso das cooperativas de trabalho, o serviço
é prestado, exclusivamente, por pessoas físicas. Por
outro lado, o parágrafo único do art. 79 da Lei nº
5.764171 estabelece que "O ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria". A própria
Receita Federal, no Parecer Normativo nº 77, de 8 de
outubro de 1976, manifesta-se no mesmo sentido.

As cooperativas de trabalho estão fora do cam
po de incidência da Cofins, tendo em vista que os
serviços são prestados pelos cooperados
diretamente aos tomadores, sendo a cooperativa
mera procuradora de seus associados.

Não podemos ficar impassíveis diante do que o
cooperativismo representa para o País. Corremos o
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risco de passar para a história como aqueles que isso, atraiu, com certeza, a fúria dos que sempre
pouco fizeram pelo social. utilizaram o poder político local como trampolim para

Mediante todos os aspectos explanados, ~s negócios escusos da máfia do narcotráfico, que
convoco todos os meus Pares a salvarmos o social, tinha, antes de ela ganhar as eleições municipais,
ajudando o cooperativismo. Vamos acabar com a aquele município como rota importante para o tráfico
fome, com a miséria, com o desemprego. Vamos de drogas.
entrar no próximo milênio tranqüilos de que fizemos o Quero aqui, Sr. Presidente, mais do que
melhor para o nosso País. expressar minha indignidade por esse fato e

Muito obrigado. solidarizar-me com a população de Mundo Novo,
A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT _ MG. q~e chora a morte de sua querida prefeita, quero,

Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sim, associar-me às lideranças do meu partido,
Sras. e Srs. Deputados, pela primeira vez ocupo nosso Governador do Mato Grosso do Sul, o Zeca do
esta tribuna movida por' uma profunda indignação PT, nosso Presidente de Honra, Luiz Inácio Lula da
em razão do brutal assassinato de Dorcelina de Silva, nosso Presidente José Dirceu e demais
Oliveira Folador, Prefeita de Mundo Novo, Mato lideranças políticas da Oposição que, publicamente,
Grosso do Sul, ocorrido no último sábado, à noite, clamam por justiça, ou seja, pela apuração que
quando descansava em sua residência. O efetivamente coloque na cadeia o assassino e todos
assassino disparou 6 tiros que ceifaram a vida de que contribuíram pela ceifa de uma pessoa que
uma mulher símbolo da luta pela terra, pela justiça, colocou sua vida a serviço da construção de um
por uma sociedade sem explorados e exploradores, novo mundo.
sem oprimidos e opressores. Enfim, por uma ,?uero, em nome do PT de Minas Gerais,
sociedade justa, fraterr;la e igualitária. assoCIar-me ao Presidente da Ordem dos

Dorcelina Folador, Prefeita de Mundo Novo, Advogados do Brasil (OAB), Dr. Reginaldo de Cas-
acreditava na possibilidade de construção de um tro, que, em nota divulgada ontem pela imprensa,
novo mundo e quis realizar essa utopia a partir de um manifestou seu inconformismo com o assassinato
pequeno município no interior do Mato Grosso Sul. de Dorcelina e conclamou a população a ir às ruas
Não era esta mulher apenas uma filiada do Partido para defender a vida e a liberdade. A nota da OAB
dos Trabalhadores; era uma das suas mais ilustres qualificou de criminosa a alegação das autoridades
militantes. Além de sua militância partidária, de que nada poderiam fazer para proteger a vida da
Dorcelina tinha tido também uma aguerrida militância prefeita: "O crime organizado está escrevendo a
no Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra do Mato agenda do País. Não podemos mais permanecer
Grosso do Sul, que sonha com a realização de uma nesta perversa rotina de revelarmos nossa
reforma agrária sob o controle dos trabalhadores e indignação somente quando se concretiza a
trabalhadoras rurais. O nome do município que estava violência". Neste caso, ressalta a nota da OAB, "mais
sendo administrado por Dorcelina é, por si só, a uma vez assistimos impassíveis à consumação de
representação deste sonho: Mundo Novo surgiu de ameaças que a vítima denunciava há vários meses".
um assentamento feito pelo INCRA (Instituto E conclui: "O bárbaro assassinato da prefeita de
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Mundo Novo é fruto da impunidade que faz
1966. Este sonho Dorcelina queria ver realizaQo em arrogantes e debochados os criminosos, que têm
todo o País! certeza da ausência absoluta do Estado nas

O assassinato de Dorcelina Folador, Sr. questões de segurança pública".
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que, pela sua Portanto, Sr. Presidente, solicitamos ao
atuação à frente da Prefeitura de Mundo Novo, Deputado Michel Temer, Presidente desta Casa do
buscou realizar uma administração pautada pela povo, que manifeste publicamente o repúdio por esse
ética e transparência no trato da coisa pública em fa- brutal assassinato e se associe às vozes das várias
vor da maioria da população pobre e, historicamente, lideranças públicas em todo o País, para que esse
alijada dos benefícios dos recursos públicos, não crime hediondo não fique na impunidade.
poderá permanecer impune como têm permanecido, Por fim, Sr. Presidente, solicito que este pronun-
via de regra, os assassinatos políticos neste País. ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil
Dorcelina morreu porque era uma mulher e publicado no Jornal da Câmara.
profundamente comprometida com a luta pela justiça Era o que tinha a dizer.
e com os interesses fundamentais do seu povo; por OSR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Passa-se ao
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v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra à Sra. Deputada Luci
Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Deputados, convoco todos a fazer uma reflexão.
Venho à tribuna desta Casa para falar de um assunto
que está na orelem do dia e corrói a sociedade brasileira: a
violência urbana e rural, o crime organizado, os assassi
natos, as chacinas, o narcotráfico, a impunidade, o de
semprego, a desesperança do povo brasileiro.

Estamos diante de um barril de pólvora, e pode
mos perceber que este é um sinal do descontrole soci
al provocado pelo modelo capitalista de exclusão, segun
do o qual não interessa aos domina~ores a vida humana;
interessa-lhes simplesmente o capital. Trabalhadores ru
rais sem terra são executados. Juízes, prefeita, verea
dores, sindicalistas, padres, agentes de pastorais, cri
anças e adolescentes são assassinados. Os assassi
nos, Sras. e Srs. Deputadas, estão soltos. Onde estão
os capangas e os mandantes do assassinato do líder
seringueiro Chico Mendes, que comoveu o mundo in
teiro em 1989? Estão na cadeia? Houve punição?
Quem matou a líder do sindicato dos trabalhadores
rurais de Lagoa Grande, na Paraíba, Margarida
Alves? Até hoje não foram encontrados os mandan
tes nem os assassinos da nossa Deputada Ceci Cu
nha, que está no rol das vítimas.

Em 1996 foram executados trinta trabalhadores
rurais sem-terra no Brasil, em dois massacres,
comandados pela Polícia Militar, com a conivência
dos Governos do mesmo partido do Presidente da
República - dezenove em Eldorado de Carajás, onze
em Corumbiara, inclusive uma mulher. E qual o crime
desses lutadores? Terra, comida, direitos humanos!

Assistimos este final de semana à morte da
Prefeita de Mundo Novo, Dorcelina Folador, morta na
varanda de sua casa após denunciar o narcotráfico, a
corrupção, a luta pela terra, pela democracia, pelo
direito à vida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a dor
comove o País. Não há preço que pague a luta de
Dorcelina, não há nada que pague o sofrimento que a
sua morte nos trouxe. Não há preço que pague a
sensibilidade de quem luta pelos direitos humanos e
pela democracia neste País. Denúncias são feitas a
toda hora; há listas de pessoas para serem
executadas, e são executadas! Não queremos
apenas chorar nossos mortos, queremos comemorar
a vida, a luta;

Não tenho palavras"para dizer a dor que sinto no
coração. Posiciono-me como mulher, como mãe,

como lutadora. Muito significa para sua família, para
seus filhos perder sua mãe, Dorcelina Folador; muito
significa para os lutadores deste Brasil perder uma
grande guerreira, uma lutadora que defendeu seu povo
sem ter medo do latifúndio, das perseguições, colocando
os direitos do povo acima dos interesses pessoais, acima
do medo, esperando que a segurança pública lhe desse
proteção. Confiando nisso, assistimos à brutalidade, à
dor estampada nos jornais.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José
Genoíno.

O Sr. José Genoíno - Deputada Luci
Choinacki, acompanho o pronunciamento de V. Exª
Com justa razão, V. Ex!! revela a indignação, o
protesto e bota para fora esse grito que hoje está na
boca de todos os brasileiros, principalmente das
mulheres que lutam, neste País, por justiça, pela
reforma agrária e por cidadania. Nesse grito, V. Ex!!
expressa o sentimento da nossa bancada, ao
homenagear a companheira Dorcelina Folador, um
exemplo de mulher, de militante, de administradora,
que, de maneira perversa, foi assassinada em sua
residência em Mundo Novo. 'Solidarizo-me com V.
Ex!!, companheira Luci, na sua dor e no seu protesto,
porque não estamos falando de qualquer coisa,
estamos falando de vida, e o maior gesto do ser
humano é quando ele é capaz de dar a vida e correr o
risco por aquilo em que acredita. E a companheira
Dorcelina sabia dos riscos que estava correndo, e não
temeu correr todos eles para realizar esse ideal que
também é o nosso.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Obrigada, nobre
Líder. .

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nelson
Pellegrino.

O Sr. Nelson Pellegrino - Nobre Deputada Luci
Choinacki, primeiramente desejo parabenizá-Ia pelo
brilhante pronunciamento que V. Ex!! faz. Como ser
humano, como mulher, como militante política, como
disse o Deputado José Genoíno, V. Ex!! traduz desta
tribuna não só a indignação, mas a emoção que
tomou conta de todos nós com a notícia do bárbaro
assassinato da nossa Prefeita Dorcelina Folador. É
um absurdo que essas coisas continuem a acontecer
no País. Uma militante do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra e do Partido dos
Trabalhadores é assassinada em sua casa, na frente
de sua família. Seus assassinos e mandantes, inclu
sive, sabiam da repercussão desse crime e da reação
da bancada, do Governo do Estado, e do próprio PT,
pelo fato de ser mulher e prefeita pelo nosso partido. A
ousadia daqueles que tiraram a vida da Prefeita
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Dorcelina Folador, tamanha ação baseada na
impunidade nos revolta! Chegou a hora de uma ação
mais efetiva por parte dos Governos Federal e
Estaduais, para combater o crime organizado em
todas as suas modalidades. E o caso da Prefeita
Dorcelina Folador poderá ser o marco do início do fim
da impunidade no País. Parabéns, Deputada!

A SRA. LUCI CHOINACKI- Agradeço a V. Exa.
o aparte e incorporo-o ao meu discurso.

A Sra. Luiza Erundina - Deputada, con
cede-me V. Exa. um aparte?

A SRA. LUCI CHOINACKI - Está concedido,
Deputada.

A Sra. Luiza Erundina - Quero solidarizar-me
com a V. Exa. e com todos os companheiros e
dirigentes do Partido dos Trabalhadores por essa
perda inaceitável e incalculável. Trata-se de um crime
perverso e bárbaro cometido por alguém pago para
tirar covardemente a vida de uma jovem
mãe-de-família, de uma lutadora, de uma guerreira,
como V. Exa. bem ressaltou em seu pronunciamento.
Como mulher e militante da esquerda, embora não
mais filiada ao Partido dos Trabalhadores, sinto-me
profundamente consternada por essa perda. Posso
assegurar a V. Exa. que todas as mulheres brasileiras
experimentam o mesmo sentimento neste momento.
Encontrava-me em Santana do Acaraú, no Ceará,
quando recebi essa triste notícia, que nos causou um
impacto violentíssimo. Exigiremos do Governo uma
postura, uma atitude mais ativa e responsável. É
lamentável ver o Presidente da República reagir
como cidadão comum, como se não tivesse nenhuma
responsabilidade pelo agravamento do quadro de
impunidade e violência no País. S. Exa. afirmou que o
Brasil não agüentava mais a violência e a
impunidade, mas não compreende que ele é o Chefe
da Nação e do Governo. Na década de 90 houve 49
casos de assassinato de prefeitos e prefeitas, mas em
apenas 20% deles os responsáveis foram
identificados e punidos. Nobre Deputada, associo-me
aos sentimentos de V. Exa. e solidarizo-me com todas
as pessoas afetadas por esse crime hediondo,
perverso e covarde! Reforçaremos nossa luta, nosso
compromisso e nossas ações concretas, a fim de
evitar que crimes bárbaros como esse possam
continuar abatendo lideranças jovens e pessoas
comprometidas com os interesses populares.
Obrigada, Deputada Luci Choinacki, por permitir-me
aparteá-Ia.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Deputada Luiza
Erundina, incorporo o aparte de V. Exa. ao meu pro
nunciamento.

o Sr. Wellington Dias - Deputada, con
cede-me V. Exa. um aparte?

A SRA. LUCI CHOINACKI - Concedo, com
prazer.

O Sr. Wellington Dias - Deputada Luci, quero
parabenizá-Ia por seu pronunciamento e também
solidarizar-me com V. Exa. pelo covarde assassinato
de nossa companheira em sua própria casa. Este fato
me faz lembrara luta que venho travando no meu estado,
desde que tomei posse nesta Casa. Lamentavelmente,
oito prefeitos já foram assassinados, enquanto quinze
continuam sendo ameaçados de morte, no Piauí. Tenho
dito que o crime organizado é fruto da certeza da
impunidade, que contribui para que ele não só cresça,
como contamine o próprio aparelho do Estado, muitas
vezes se confundindo com ele. Quero aproveitar o
momento para dizer que ainda hoje, em pronuncia
mento que dei como lido, manifestei meu apoio à
posição do Ministro da Justiça acerca da necessidade
de se fazer o que S. Exa. chama de uma varredura,
uma limpeza nas Polícias. Isso deve ser feito até em
homenagem aos policiais sérios e honestos que
estão naquela cidade. Mas isso só não basta. Se não
houver também uma faxina - como S. Ex>! Chama
no Poder Judiciário, com certeza situações como
essa ainda haverão de acontecer no País. Muito
obrigado pelo aparte. Parabéns pelo seu pronuncia
mento!

A SRA. LUCI CHOINACKI - Solidarizamo-nos
com V. Exa., cuja situação conhecemos, e esperamos
que de fato exista uma proteção segura para o
companheiro, autor das denúncias. O País todo
espera que todas essas denúncias sejam apuradas. A
CPI do Narcotráfico, aliás, poderia ir ao Mato Grosso
do Sul averiguar a situação. Não é qualquer coisa que
está ocorrendo, que está vindo à tona. O narcotráfico
mudou de rota? O que está acontecendo? É preciso
tomar uma atitude corajosa.

A Sra. Angela Guadagnin - Deputada Luci
Choinacki, concede-me V. Exa. um aparte?

A SRA. LUCI CHOINACKI - Tem V. Exa. a
palavra.

A Sra. Angela Guadagnin - Gostaria de
transmitir à Casa os sentimentos de V. Exa. Muito
mais do que revolta política pela situação, como
companheira, como colega, tenho o mesmo
sentimento de tristeza preso em sua alma. Na época
de campanha eleitoral, quando estava para finalizar
meu mandato na prefeitura, estive em Mundo Novo,
fazendo companha para a companheira Dorcelina
Folador. Naquela época, a companheira já se sentia
impossibilitada de fazer campanha eleitoral, de
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percorrer os bairros da cidade e visitar a população
de casa em casa. Naquele momento, ela já estava
sendo ameaçada de morte, exatamente por
denunciar e atacar os crimes ocorridos na cidade. A
resistência à sua administração foi muito forte,
mesmo depois de eleita. Solidarizo-me com a Sra.
Deputada, com todos os companheiros do partido,
com os familiares da companheira prefeita
assassinada e com toda a população que perdeu
uma bandeira de luta e uma forma de fazer uma
transformação na sociedade.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Obrigada,
Deputada. Companheiros, acredito que a perda física
dessa guerreira não será uma perda moral, nem
espiritual. Ela nos deixou um legado de coragem, de
ousadia e de luta em favor dos oprimidos.

Assistimos a atos de violência, muitos ainda não
resolvidos. Quem não lembra das chacinas da
Candelária, de Padre Vigário-Geral, de Carandiru? E
de todas as chacinas ocorridas no Brasil? Aliás, são
quinhentos anos de impunidade no País. Há
quinhentos anos, índios, negros e pobres são
assassinados nas ruas!

A Prefeita de Florianópolis, em Santa Catarina,
inventou uma tal de "tolerância zero". O que significa
''tolerância zero"? Significa acabar com os pobres;
não lhes dar emprego, nem terra nem trabalho ou
mesmo educação; puni-los; varrê-los das ruas;
levá-los não sei para onde; acabar com os excluídos e
não resolver seus problemas. Esse é o modelo
capitalista que está destruindo os sagrados valores
humanos.

Até quando a impunidade vai ser a ordem de
quem governa o Brasil?

Presidente Fernando Henrique, não queremos
que V. Exa. fale o óbvio: que vai investigar,
independentemente de partido. É vergonhoso
enxovalhar o povo brasileiro! Queremos uma atitude
de Presidente! Queremos que o Presidente se mova,
saia do discurso, tome as rédeas do País, governe-o e
puna os criminosos. É por isso que clama a voz do
povo brasileiro! Não interessa um discurso para
página de jornal dizendo que está sensibilizado e vai
pedir ação. S. Exa. é o Governo ou é apenas mais um
ocupante do Palácio do Planalto que engana o povo
brasileiro? Todo mundo sabe que o Presidente
engana, mas que pelo menos assuma o seu carge.
Caso contrário, deixe o Governo para não mais trazer
tanta dor e sofrimento ao povo.

É preciso liberar recursos para a segurança
pública. Precisamos estruturar a polícia e educá-Ia,

para que possa proteger o cidadão e não o bandido.
Precisamos melhorar suas condições humanas.

É preciso mudar esta filosofia de governo.
Proteção para rico existe; para pobre, não. Mandantes
e criminosos fogem das cadeias, mas não são
punidos; o trabalhador que rouba galinha tem pena de
morte neste País. A miséria, a dor e o sofrimento
fazem parte do dia-a-dia dessas famflias. Não
podemos conviver com tamanha vergonha e
escândalo. Os próprios teóricos dizem que a estrutura
vigente está podre; eles mesmos têm medo do que
pode acontecer neste País. O que vale é o dinheiro e o
poder; vale quem tem o poder de mando. Mas
esquecem os valores humanos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dr. Hélio.
O Sr. Dr. Hélio - Nobre Deputada Luci

Choinacki, solidarizo-me com V. Exa. pelo discurso
que ora faz neste plenário. Todos temos de
reconhecer que a população brasileira continua
indignada com a impunidade do crime organizado
que se espalha por este País. O povo está
amedrontado, apavorado. Cada vez mais a
impunidade se perpetua neste País. Grandes
empresários, políticos, personalidades que sempre
se valeram da impunidade para enriquecer
desempenham agora o papel fundamental para
manter a violência que grassa em nosso meio. As CPI
que têm sido realizadas nesta Casa têm demonstrado
o caminho da busca permanente pela luta contra a
impunidade. Nós devemos estar solidários com este
movimento para dar fim à impunidade e ao crime
organizado que vêm indignando a população ao
ceifar a vida de pessoas da qualidade da Prefeita
Dorcelina, do Município de Mundo Novo, no Mato
Grosso do Sul. Resta-nos, pois, pedir justiça neste
País.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Obrigada,
Deputado Dr. Hélio. Incorporo o aparte de V. Exa. ao
meu pronunciamento.

Hoje, Sr. Presidente, com outras deputadas,
dizíamos ao Ministro da Justiça que aquela fosse a
última vez que íamos chorar a morte de uma
companheira e cobrar a punição dos criminosos e dos
mandantes. Há muita gente na lista para ser morta.
Pedimos às autoridades punição para os criminosos.
Hoje quem comete um assassinato sabe que não vai
ser punido. Nunca houve punição no Brasil. Aliás, este
é o país da impunidade. Os dados são assustadores.

Precisamos ter outros paradigmas: um
paradigma de vida, um paradigma de distribuição da
renda, um paradigma em que as balas percam o
valor, em que a vida humana seja colocada em
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primeiro lugar, em que o lucro esteja depois da
distribuição de renda, em que, em vez de estarem na
rua pedindo esmolas, as crianças estejam na escola
para se educar, em que não tenhamos mães
chorando as mortes dos filhos - já perdemos a conta
das mães que choram a perda dos filhos - nem filhos
que choram a perda dos seus pais.

Passamos por tudo isso como num filme. As
posições do Governo são virtuais - passou - e fazem
até com que o povo esqueça.

Nós, neste Congresso Nacional, não podemos
permitir que a vida real seja vista assim, como um
filme. Vidas estão sendo ceifadas e os responsáveis
precisam ser punidos para que as pessoas voltem a
recuperar as esperanças, para que os olhos das
nossas crianças possam brilhar e para que realmente
valha a pena viver neste País.

Mas para isso precisamos ter outros valores.
Esse projeto neoliberal do Governo está falido.
Precisamos democratizar nosso Brasil, estabelecer a
verdadeira e plena democracia. Não podemos votar
movidos pela força do poder econômico ou pela força
da mídia. Aliás, o voto de quem pode mais chora
menos.

Gostaria de propor, primeiro, que a CPI do
Narcotráfico visite o Mqto Grosso do Sul- esse crime
precisa ser visto em' todas as suas dimensões.
Segundo, proponho uma sessão de homenagem
póstuma à Prefeita Dorcelina de Oliveira Folador pela
sua luta. Finalmente, sugiro uma visita das
deputadas, não só de cunho político mas também
humano, de solidariedade à família e a amigos que
estão sofrendo com a morte da prefeita.

O Sr. Darcísio Perondi - Permite-me V. Exa.
um aparte?

A SRA. LUCI CHOINACKI- Com muito prazer.
O Sr. Darcísio Perondi - Deputada Luci

Choinacki, solidarizo-me com V. Exa. neste triste
episódio do afastamento de uma prefeita de um
município brasileiro. Isso enche de tristeza a todos
nós que fazemos política e ao meu partido, o PMDB.
Aliás, o Vice-Prefeito é do PMDB. A droga não tem
pátria, não tem partido, campeia no Brasil e produz
crimes como esse. A droga também campeia na
Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa e
campeava fortemente na União soviética, em países
socialistas e comunistas. De fato a droga é dolorosa.
Gostaria de dizer a V. Exa. que o crime existe em
países capitalistas e em países socialistas. As nossas
crianças têm esperança. Nos últimos três anos, o
Brasil colocou mais de 4 milhões de crianças, que
estavam fora da escola, na escola. Todas as nossas

crianças de até cinco anos estão vacinadas. O País é
movido por esperanças, um sentimento superior.
Minha querida Deputada, mais uma vez dispenso
toda solidariedade a V. Exa.

O Sr. Geraldo Simões - Permite-me V. Exa.
me um aparte?

A SRA. LUCI CHOINACKI - O meu tempo está
se esgotando, mas não poderia deixar de conceder
este aparte a V. Exa.

O Sr. Geraldo Simões - Solidarizo-me com V.
Exa., fazendo minhas a indignação e as palavras que
V. Exa. pronuncia em plenário. Faço ainda uma
sugestão simples à CPI do Narcotráfico, que teve
dificuldades em renovar o seu prazo de vigência: que
se transforme numa CPI permanente para vermos as
intenções do Presidente e da maioria desta Casa em
passar este País a limpo. Do contrário, Deputada,
sempre estaremos aqui, principalmente nós, para
lamentar a morte de um companheiro sem-terra, de
um prefeito, de um deputado, de um vereador. Meus
parabéns, Deputada!

O Sr. Igor Avelino - Deputada Luci Choinacki,
só quero deixar registrada minha repulsa a esse
assassinato, que vem somar-se a tantos outros. No
Estado de Tocantins, há pouco mais de três anos,
assassinaram o prefeito de uma das principais
cidades do estado. Anteontem o jornal Folha de
S.Paulo relacionou várias cidades do País onde
ocorreram crimes como esse.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Quero deixar aqui
meu agradecimento a todos que me apartearam e
dizer que, se o País tiver punibilidade, educação,
cultura, as pessoas podem viver melhor. Hoje, o
crime virou uma banalidade. Crimes precisam ser
tratados com indignação e não como um filme! Na
vida real, precisamos punir os mandantes e os
criminosos. Com punição exemplar, podem ter
certeza, este País terá menos sofrimento e menos
sangue derramado dos seus líderes. (Muito bem!)

Durante o discurso da Srª Luci
Choinacki, o Sr. Marçal Filho, § 2Q do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Themístocles Sampaio, § 2Q do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. EXPEDITO JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. EXPEDITO JUNIOR (PFL - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
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Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é formidável a
confusão reinante no seio da sociedade quanto à
significação dos termos matriz energética, modelo
energético, plano energético e política energética.

É igualmente ciclópica a confusão quanto à
extensão desses significados para o dia-a-dia das
pessoas, para o desenvolvimento de uma região.

Exige-se a elaboração de um modelo energético
como condição sine qua non para levar a efeito a
privatização da Eletronorte e, em decorrência, de
todo o setor elétrico na região Norte.

Devemos, antes de mais nada, deixar assente
que é da política energética, que, por sua vez,
subordina-se a uma política global, que depende a
privatização ou eventual estatização de um setor, de
setores ou de parte de um setor.

Insistem, entretanto, que tal decisão
subordina-se à existência de um modelo. Deixemos
claro que a definição de um modelo energético para a
Amazônia depende do modelo que se queira eleger
para a integração daquela vasta região à economia
nacional.Depende das condições geográficas
específicas reinantes em cada sub-região, do que foi
feito até agora e, evidentemente, do grau de
engajamento da sociedade e das autoridades nos
seus diversos níveis e esferas.

A assertiva não é gratuita, pelo fato de haver
facções que consideram de bom alvitre deixar a
Amazônia como pulmão ou reserva biológica do
planeta. Outras há que achem ser a Amazônia uma
área que deva, como tantas outras, ser
imediatamente incorporada ao desenvolvimento
nacional.

Nesse tipo de disputa, não é raro concluir-se
estar o remédio no meio-termo.

A Amazônia, pois, após avaliação ponderada,
deve ser desenvolvida, considerando-se suas
peculiaridades.

A consideração dessas peculiaridades leva a
estabelecer como premissa que o modelo energético
da região deva contemplar os recursos aí ex!stentes,
a facilidade de acesso e o mercado, definindo os
sistemas elétricos em termos temporais, de modo a
permitir sua evolução natural de isolados para
regionalmente integrados e desses para nacional ou
internacionalmente integrados.

Nesse último caso, encontra-se o complexo de
Tucuruí e, em futuro próximo, o Complexo do Xingu
(Volta Grande - Belo Monte), além da integração do
Estado de Roraima aos complexos hidroelétricos da
Venezuela (Rio Caroni).

Dados oferecidos pela Eletronorte e cotejados
com aqueles fornecidos pelo Balanço Energético
Nacional permitem as considerações que se seguem.

O mercado consumidor amazônico é rarefeito,
no geral, insulado, no particular, e concentrado nas
capitais estaduais e seus entornos. Apenas em uma
ou outra região, existem núcleos populacionais com
densidade de consumo com certa expressão, afora
as capitais. É o caso, por exemplo, de Santarém e
Altamira, no Estado do Pará.

As ilhas de consumo estão separadas por
centenas e mesmo milhares de quilômetros,
tornando, no mais das vezes, proibitivo até mesmo o
planejamento de implantação de redes de
transmissão, uma vez que estas mesmas ilhas não
apresentam consumo que justifique suas
interligações.

A estrutura de consumo da região amazônica é
sensivelmente diferente daquela apresentada pelo
restante do País.

Isto tanto é verdade no que diz respeito à
energia elétrica como aos demais energéticos.

Embora detenha 12,14% da população
brasileira, a Amazônia consome tão-somente 3,55%
das gasolinas (não incluídas as gasolinas de aviação)
e apenas 5,10% da energia E\létrica.

É evidente que tal comportamento atesta a
utilização dos transportes aquaviários e aéreo, em
detrimento do transporte rodoviário e a pouca
expressão do consumo industrial de energia elétrica.

O salto de qualidade que vem experimentando a
Amazônia, no tocante à energia elétrica, não permite
considerar que a distribuição deste serviço tenha
alcançado o que se possa considerar como razoável
em outras regiões do País.

O consumo de biomassa, na forma de lenha, é
ainda muito expressivo na Amazônia.

Uma análise, mesmo que ligeira, das redes de
transmissão de energia elétrica permite predizer que,
em horizonte não muito remoto, poderá haver nova
interligação da rede amazônica entre Sinop (MT) e
Santarém (PA), desde que a expansão do consumo o
justifique, ou que seja, enfim, construída a hidrelétrica
do Tapajós.

Todas essas considerações levam à conclusão
de que o modelo hoje idealizado para a Amazônia
deverá ser ainda utilizado por longo tempo, embora a
tendência mais imediata seja de que a introdução do
gás natural de Urucu e Juruá traga sensível mudança
na constituição da matriz energética regional, pela
substituição do óleo diesel.



Em resumo, o modelo aplicável para a
Amazônia é fruto dos fatores limitantes apresentados
pela região e condicionado por determinantes que
fogem ao controle do planejador, pelo menos em
horizontes mais imediatos.

Isto não impede que se possam eleger
alternativas sensivelmente diferentes para a
Amazônia Oriental, com distribuição populacional
mais densa e mais homogênea, e para a Amazônia
Ocidental, com população mais rarefeita e distribuída
mais heterogeneamente.

Quanto à constituição da matriz energética, não
está longe o momento em que se poderá avaliar a
procedência em introduzir a geração termonuclear
como opção válida, ao lado de aproveitamento mais
intensivo da biomassa e de fontes alternativas de
energia.

De resto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
subordinar o deslàhche da privatização da
Eletronorte à elaboração de um modelo energético
para a Amazônia é dar pouca importância ao assunto,
é entregar aos adeptos da privatização todas as
ferramentas de que precisam.

A estrutura da Eletrobrás, da Aneel, enfim, do
Governo é suficientemente ágil para elaborar, em
poucos dias, um modelo internacionalmente inques
tionável, um modelo tecnicamente irrepreensível.

Ficaria a pergunta: estaríamos então prontos
para privatizar a Eletronorte, para cindir a Eletronorte,
para entregar um setor indiscutivelmente ess.encial à
sanha do capital insaciável?

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado José Janene, que
disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
último fim de semana realmente foi triste para nós.
Conheço a cidade de Mundo Novo, que faz divisa com
o Estado do Paraná, e confesso que fiquei estarrecido
com a morte brutal da Prefeita Dorcelina Folador, que
defendia interesses de pessoas menos favorecidas
com muita coragem e determinação.

Ainda hoje li nos jornais que a Polícia Federal
descobriu a existência de caixa dois no Banco
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A matriz, entretanto, comportará mudança Bandeirantes. É a interrogação que deixamos para a
sensível, não na forma, mas em termos quantitativos, equipe econômica. Afinal de contas, qual é a função
uma vez que não somente haverá crescimento na do Banco Central? Bancos quebram, fraudam, dão
oferta de energia, pela introdução de usinas térmicas prejuízos de bilhões de reais, e o Banco Central nem
a gás nos sistemas isolados das capitais, mas fica sabendo. É lamentável essa notícia, que
também o deslocamento de unidades geradoras a comprova a inoperância do Banco Central. Cabe-nos,
diesel para a expansão dos sistemas isolados do inte- nesta Casa, questionar essa instituição.
riar. No meu pronunciamento de hoje enfoco o

problema do Sistema Financeiro da Habitação. Nesta
Casa apresentei vários projetos com o objetivo de
diminuir um pouco o sofrimento daqueles que a ele
recorreram e enfrentam hoje situação muito difícil,
tanto para pagar a prestação quanto para quitar o
imóvel. Na minha cidade, Londrina, lançamos
programa muito interessante para construção de
casas, que relatarei adiante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
carência de moradia constitui um dos mais graves
problemas da sociedade atual. Vale ressaltar que não
é um problema restrito à realidade brasileira, mas se
apresenta de forma extremamente grave em nosso
País. A moradia deve ser identificada como um direito
que integra o direito à subsistência, que representa
expressão mínima de direito à vida, o que coloca uma
grande responsabilidade nas mãos do Poder Público.
Enquanto direito, a moradia deixa de ser apenas fruto
da capacidade econômica ou produtiva das pessoas,
de sua capacidade de pagamento, e passa a
depender em maior grau, diretamente, do Estado, à
medida que ele se apresenta como principal
garantidor dos direitos sociais. Essa afirmação, para
nós, é até difícil de fazer.

Vale lembrar, ademais, que os números
apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística -IBGE, estimam que cerca de 39 milhões
de famílias não dispõem de casa própria, o que nos
obriga a definir uma política habitacional
extremamente responsável.

A política habitacional colocada em prática pelo
agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - a Caixa Econômica Federal -, nos últimos
dez anos tem levado a um processo de extinção as
Companhias de Habitação Popular - COHAB, de
todo o Brasil. Inúmeras Cohab já deixaram de existir,
outras tantas foram reduzidas a meras gestoras de
carteiras imobiliárias, após as vendas dessas
mesmas carteiras à Caixa Econômica Federal. A
ironia trágica de tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é que são as Cohab, melhor do que
ninguém, que podem ajudar a resolver o grande
déficit de milhões de habitações em todo o Brasil.
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Chamo a atenção de V. Exas. para o fato de que esta Casa a oportunidade de refletir sobre o sistema
tem sido adotada a política de enfraquecimento das habitacional brasileiro.
companhias habitacionais, que são especializadas e O SR. JOSÉ JANENE - Muito obrigado,
têm conhecimento exato das necessidades de cada Deputado Roberto Balestra.
cidade e de cada região. Lamentavelmente, ao longo Ouço, com prazer, a Deputada Angela
dos últimos anos, a Caixa Econômica Federal e o Guadagnin.
Governo Federal sucatearam as Cohab, proibindo-as A Sra. Angela Guadagnin - Deputado José
de contrair financiamentos para construção de Janene, é importante ser levado em consideração por
moradias e passando tal atribuição diretamente às esta Casa o problema da habitação, que é bem atual.
empresas. O desaparecimento das Cohab é umarealidade. Nenhum trabalhador, como foi dito pelo nobre colega

que me antecedeu, quer parar de pagar, ou
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto simplesmente compra uma casa nesse bendito plano,

Balestra. como foi denominado por alguns prefeitos e
O Sr. Roberto Balestra - Deputado José governadores, e diz: ''Vou parar de pagar". Na

Janene, cumprimento V. Exa: por falar hoje·de forma realidade, o desemprego leva um grande número de
tão transparente sobre o sistema habitacional pais e mães de família a não cumprirem com os seus
brasileiro e por dar a todos nós, do Congresso compromissos, a não pagarem suas prestações.
Nacional, esta oportunidade de aprofundar ainda Conseqüentemente, as casas vão a leilão pela Caixa
mais essa problemática. Gostaria de me somar ao Econômica Federal, e as famílias ficam sem a
seu esforço porque, tanto quanto V. Exa., sou do inte- possibilidade de realizar o sonho da casa própria,
rior, de um estado muito mais pobre e, logicamente, vendo-o transformar-se em pesadelo. É muito
as nossas necessidades são maiores que as do importante, dentro da atualidade do pronunciamento
Paraná. Em Goiás, todos os dias lares são invadidos, de V. Exa., ressaltar o contexto social do Brasil, a
pequenas casas de 20 ou 30 metros quadrados; questão do desemprego, da miséria, da exclusão, a
pessoas são arrancadas de lá na marra, porque não ausência de uma política real de habitação, como
conseguem pagar prestação de 45 ou 50 reais. também a ausência de uma política de inclusão de
Sabemos que a Caixa Econômica Federal faz toda uma parcela da sociedade que hoje fica à
financiamentos vultosos, favorece e até ajuda o margem dos demais. Dessa forma, a casa própria
cidadão a fazer a declaração. Quatro ou cinco meses continua sendo um sonho. Parabéns pelo seu pronun-
depois, quando o cidadão já está morando em sua ciamento e obrigada pelo aparte.
casa, começa a cometer essas barbaridades. Os O SR. JOSÉ JANENE - Eu é que. agradeço,
grandes grupos econômicos nacionais é que não Deputada Angela Guadagnin e Deputado Roberto
pagam; as prefeituras das grandes cidades é que não Balestra. Vou enfocar, mais à frente, dois graves
pagam; os Governos dos Estados mais ricos é que problemas, como disse no inicio, que afligem hoje os
não pagam; e os mais pobres são sacrificados. Tenho mutuários.
certeza de que V. Exa. exigirá do Governo mudança Continuando, quero mencionar aqui uma
de rumo e de comportamento. A essas pessoas que proposta que está em andamento na Cohab de
moravam debaixo da ponte o prefeito disse que o Londrina.
Governo estava construindo casas populares, por A prova incontestável da afirmação de que as
intermédio da Cohab, e prometeu-lhes uma casinha, Cohab é que podem resolver o problema vem da
com prestação pequena, de 40 ou 50 reais. De região que represento, o norte do Paraná, mais
repente, arranca o cidadão de lá. Nesse caso, precisamente da cidade de Londrina, onde me
Deputado José Janene, o Governo deveria fazer orgulho de residir e que tenho a honra também de
doação ou parar para pensar, refazer os cálculos. representar. É a cidade que mais construiu
Esta Casa deve exigir que o Governo envie os dados habitações populares per capita em todo o Brasil.
do Sistema Financeiro da Habitação, a fim de que os Em Londrina, um em cada quatro domicílios
analisemos. Temos de investigar o que estão fazendo residenciais foi construído pela Cohab. Esse
com o dinheiro, quem está levando vantagens na fantástico programa habitacional teve seu apogeu na
Caixa Econômica Federal. Não é o pobre coitado. gestão do atual Prefeito, que governa a cidade de
Este só está perdendo: é desmoralizado e tem de Londrina pela terceira vez, Antônio Belinati, criando
voltar para debaixo da ponte. Deputado José Janene, conjuntos habitacionais em todos os quadrantes da
parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento e por dar a cidade, especialmente na Zona Norte, urna
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comunidade com mais de 100 mil habitantes somente
de casas populares carinhosamente chamadas de
Cinco Conjuntos, ou Cincão.

Todavia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nos últimos oito anos, pouco ou quase nada
conseguiu a Cohab de Londrina construir em termos
de casas populares, em função da total ausência de
recursos e da implosão do Sistema Financeiro da
Habitação, vítima de políticas equivocadas e de
intervenções desastradas dos inúmeros planos
econômicos que provocaram total desequilíbrio nas
relações contratuais entre os mutuários e os agentes
financeiros do Sistema Financeiro da Habitação.

Apesar desse cenário caótico, a Cohab de
Londrina, dirigida pelo seu Presidente, Assad
Jannani, desde 8 de janeiro deste ano, desenvolve
um programa habitacional, o Projeto Renascer, que
se propõe a zerar em quarenta meses o déficit
habitacional da cidade de Londrina, estimado em 25
mil habitações. E o que é mais fantástico ainda, sem
utilizar ou sem contar com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço ou financiamento da
Caixa Econômica Federal.

Alguns poderiam achar que isso é impossível,
mas não é. O Projeto Renascer, da Cohab de
Londrina, está assentado em três pilares básicos:
uma sofisticada engenharia financeira, que utiliza
recursos dos próprios pretendentes, juntamente com
recursos próprios da Cohab e de potenciais
investidores e parceiros, uma série de programas
sociais que visam à integração social e à melhoria da
renda das famílias que irão se beneficiar das novas
habitações e, por fim, um audacioso programa de
racionalização de custos na construção, por meio da
utilização de sistemas construtivos de alta tecnologia
e da otimização de terrenos e infra-estrutura por meio
do sistema de condomínios fechados. Tudo isso tendo
como resultado final habitações de alta qualidade,
com 61 metros quadrados de área útil privativa, todos
com três quartos, em que a prestação estará limitada
a 25% da renda familiar, sem exigência de renda
mínima, o que implica dizer que famílias de baixa
renda, mesmo com rendas inferiores a dois ou três
salários mínimos, poderão morar com dignidade, e
assim deixar de pertencer ao grupo de excluídos, que
é muito grande em nosso País.

Como isso é possível? A Cohab de Londrina
lançou o Programa Poupalar, um sistema de
autofinanciamento, cujo funcionamento é semelhante
a uma poupança programada e ao sistema de
consórcio. Através desse programa, o Poupalar, as
famílias pretendentes depositam 10% da sua renda

na CEF, sem necessidade de comprovação. Esses
depósitos são corrigidos e remunerados a uma taxa
de 6% ao ano, e ficam aplicados na Caixa Econômica
Federal até sua efetiva utilização na construção das
habitações.

As habitações vão sendo construídas e
entregues mediante três critérios. O primeiro deles é
um sistema de pontos que premia pela ordem a
regularidade dos depósitos e atende primeiramente
às famílias mais necessitadas. Os outros dois
critérios são o sorteio e o lance, como nos consórcios.
Todos serão atendidos em quarenta meses, desde
que tenham efetuado regularmente os depósitos.
Após a entrega do imóvel, as famílias passam a pagar
as prestações, que são limitadas a 25% da renda fa
miliar. Em cinco meses, desde que foi instituído o
Programa Poupalar, a Cohab de Londrina já iniciou a
construção de 564 unidades habitacionais, que serão
entregues agora em dezembro, e tem projetadas para
até o final do ano 2000 mais 3 mil unidades.

São iniciativas como essa, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, que precisam do nosso apoio e do
das instituições financeiras que operam o Sistema
Financeiro da Habitação.

Enquanto as Cohab lutam com dificuldades ou
acham soluções criativas como essas, bilhões de
reais, recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, portanto dinheiro dos trabalhadores, mofam
depositados na Caixa Econômica Federal, sem que o
trabalhador tenha acesso ao seu próprio dinheiro que
lá está depositado, nem condições de oferecer um
teto à sua família. E a Caixa Econômica Federal, a
gestora desses recursos, fica mergulhada em várias
formas de evitar que esse dinheiro chegue ao
trabalhador. Aquele que não vive em favela ou
debaixo da ponte continua escravizado pelo pesado
fardo do aluguel. Culpa de quem? Da burocracia, das
malditas normas impostas pela Caixa Econômica
Federal, pelos Conselhos Curadores, com suas
reuniões intermináveis, pela deterioração dos
agentes legítimos, como as Cohab. Mas existem mais
culpados, e a principal culpada foi sem dúvida a
malversação do dinheiro dos trabalhadores pelos
órgãos oficiais encarregados de administrar e aplicar
tais recursos.

Verdadeiras quadrilhas se formaram para
desviar e aplicar mal o dinheiro destinado à
construção de moradias populares.

Eu mesmo consegui nesta Casa, na Legislatura
passada, aprovar a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, a de nº 9/95, para apurar o
verdadeiro assalto perpetrado por essas quadrilhas,
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espalhadas por todo o País, contra o povo brasileiro,
superfaturando moradia popular de 18, 20, 22 metros
a preço de mansão. Mas sabe Deus por que essa CPI
jamais foi instaurada.

Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Sistema Financeiro da Habitação está
moribundo, limitado pela parafernália burocrática e
também pelas milhares de normas e contranormas,
vivendo de um ilusionismo de créditos podres que
enriquecem balanços de financeiras e mutilam
famílias com o pesadelo de prestações
estratosféricas e saldos devedores fantasmagóricos
e intermináveis.

Cada vez que a Caixa Econômica Federal lança
um plano de incentivo para a quitação de imóveis, os
pobres e indefesos mutuários entram em desespero,
pois vêem de perto a realidade: que os mirabolantes
planos econômicos, ao longo dos anos,
transformaram o seu saldo devedor em dívidas
impagáveis, que representam muitas vezes quatro,
cinco ou seis vezes o que vale o seu imóvel. E os
descontos oferecidos pela Caixa Econômica Federal
e pelo sistema financeiro, de 50% para um, de 30%
para outro, de 20% para outro e de 10% para outro,
causam revolta no cidadão, porque ele adquiriu o
imóvel de mesmo tamanho, na mesma data, e,
lamentavelmente, vai à Caixa Econômica e o gerente
lhe diz que se o financiamento de um é por
equivalência salarial, então ele tem 50% de desconto,
mas o outro, que é autônomo, ou seja, desempregado
- porque autônomo neste País é desempregado -,
tem 10% de desconto. Isso causa revolta, porque
quando se faz as contas chega-se à conclusão de
que já se pagou 20 mil ou 30 mil reais, ainda se tem
um saldo devedor de 80 mil e o imóvel vale 18 mil ou
20 mil reais. Temos de acabar com essa injustiça.
Temos de fazer com que o chefe de família, o
trabalhador, possa ter tranqüilidade com a sua
família.

Vamos deixar de lado as críticas e vamos à
solução. Faço aqui um apelo ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, para que chame a sua equipe econômica e
estabeleça um critério único e justo para os rn!Jtuários
do Sistema Financeiro da Habitação. Que se lance
um plano para quitar os créditos podres do Sistema
Financeiro da Habitação, já que são_Idos
devedores fictícios, porque todos nós reconhecemos
que os planos econômicos estraçalharam com a
economia dos País e com os financiamentos
habitacionais - aliás, acabaram com todo tipo de

financiamento, mas especialmente com os
habitacionais.

Sua Excelência, o Presidente da República,
deveria chamar a equipe econômica, em outras
palavras, para estabelecer o valor real de mercado de
cada imóvel, do qual seria descontado o percentual
pago em prestações, e o trabalhador pagaria
somente a diferença para quitar seu imóvel.

Outro problema gravíssimo ocorre quando o
mutuário em atraso vai à Caixa Econômica Federal
para renegociar sua dívida, e não consegue fazê-lo.
Isso tem revoltado muito quem é pai de família. Sua
inadimplência deve-se ao fato de estar
desempregado ou por não receber aumento salarial
há mais de quatro anos. E seu saldo devedor é de 30
mil, 40 mil reais. Entretanto, quando a Caixa
Econômica Federal retoma o imóvel, avalia-o e
coloca-o à venda pelo preço de mercado, às vezes
um terço do valor do saldo devedor. Aquele que lá
morou e pagou prestação por três, quatro, cinco, seis
anos não tem o direito de adquirir o imóvel pelo valor
de mercado, mas um terceiro pode. Temos de corrigir
essa injustiça, em primeiro lugar, dando garantia ao
mutuário de que não se vai tomar o imóvel, pois
repugna à classe política e à sociedade brasileira ver
alguém ser despejado de uma moradia de 18, 20
metros quadrados, deixando crianças na rua, por
atraso de prestação.

O Sr. Or. Hélio - Permite-me V. Exa. um aparte,
nobre Deputado?

O SR. JOS~ JANENE - Ouço com prazer o
aparte de V. Exa., Deputado Dr. Hélio.

O Sr. Or. Hélio - Nobre Deputado, V. Exa. foi
muito feliz ao trazer à tona um histórico de injustiça
social que esse sistema antigo de habitação vem
impondo à população, principalmente à mais pobre.
Peço a V. Exa. e a esta Casa que providenciem
urgentemente a aprovação em plenário do Sistema
Nacional de Moradia Popular, fruto de um projeto de
iniciativa popular com mais de 800 mil assinaturas,
que estabelece um programa de moradia que atingirá
famílias com renda de até cinco salários mínimos.
Trata-se do primeiro projeto de iniciativa popular que
veio a esta Casa e cujo Relator é o Deputado Evilásio
Farias, do PSB de São Paulo. Eu gostaria de levantar
essa questão, porque é uma forma de produzirmos
uma condição de direito para que aquelas pessoas
com renda familiar abaixo de cinco salários mínimos
tenham possibilidade de realizar o sonho da casa
própria. Ao mesmo tempo em que parabenizo V. Exa.
por nos lembrar de toda aquela seqüência de
inj\Jstiças que o Sistema Financeiro da Habitação
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promoveu e vem promovendo contra a família
brasileira, apelo para esta Casa a fim de que aprove
com urgência o novo sistema de moradia popular,
que já conta com recursos estabelecidos. Dentre as
cinco fontes definidas estão o FGTS e 10% do FAT.
Isso contribuirá para a minimização do déficit
habitacional no País, que é de cerca de 6 milhões de
moradias populares.

O SR. JOSÉ JANENE - Agradeço a V. Exa. o
aparte. Para finalizar, quero deixar claro que serei um
defensor desse projeto de iniciativa popular.

Encero o meu pronunciamento fazendo um
apelo ao Sr. Presidente da República, para que baixe
uma medida provisória que determine que o mutuário
que está em atraso e em vias de ver seu imóvel
tomado possa renegociar com a Caixa Econômica
Federal nas mesmas condições em que o banco
colocaria esse imóvel à venda no mercado.

Que os ex-moradores - aqueles que tiveram
seus imóveis arrancados - tenham preferência na
compra dos imóveis retomados pela Caixa
Econômica Federal, nas mesmas condições de
venda, como, aliás, funciona no caso do imóvel
alugado, em que a pessoa que está pagando o
aluguel tem o direito de preferência em caso de
venda.

Poderíamos ficar aqui durante horas debatendo
esse assunto, mas, como o tempo é curto, renovo o
apelo para que o Senhor Presidente da República
baixe essas medidas que estão bem ao alcance e que
não trazem nenhum prejuízo financeiro ao Erário.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, quero
encaminhar à Mesa projeto de lei que altera o art.
136, § 32, do Código de Trânsito Brasileiro. Apresento
esse projeto em atendimento à reivindicação dos
sindicatos de condutores de veículos escolares, com
o intuito de que se permita a substituição da pintura
dos veículos pelo uso de adesivo, para que não haja
desvalorização do bem.

O SR. NELSON PELLEGRINO Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão 'do orador) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de dizer que

no dia 1º de novembro próximo passado, Dia de
Todos os Santos, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, a Igreja Católica inaugurou, com missa
celebrada pelo Arcebispo Primaz do Brasil, D.
Geraldo Magela, o canal da Rede Vida - o canal 44,
UHF.

Sem dúvida alguma, a inauguração da Rede
Vida no Estado da Bahia, que transmitirá
basicamente para Salvador e municípios próximos, é
mais uma opção de programação para as famílias
baianas e mais um instrumento de que a Igreja
Católica lança mão para levar a fé, o conhecimento e
a sua mensagem a católicos e não católicos.

Portanto, deixo aqui as nossas homenagens e o
registro de satisfação por essa inauguração.

Sr. Presidente, não poderia deixar de nesta
tarde fazer coro aos Deputados que me antecederam
na tribuna para falar sobre nossa profunda indignação
com o assassinato da Prefeita de Mundo Novo,
Dorcelina Folador, porque esse crime não só
traumatizou a população daquela cidade, como
também, e acima de tudo, gerou uma indignação
nacional.

A que ponto chegou a violência do crime
organizado em nosso País? Notem a ousadia
daqueles que tiraram a vida de Dorcelina, mesmo
sabendo que se tratava de uma mulher, de uma
Prefeita do Partido dos Trabalhadores num estado
administrado por um Governador do Partido dos
Trabalhadores; mesmo sabendo que um crime dessa
natureza teria repercussão não somente no plano
estadual, como também no plano nacional, porque
desencadearia, como desencadeou, a solidariedade
de todo o nosso partido e também dos demais
partidos, que estão a cobrar do Governo Federal e do
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a
identificação dos assassinos e daqueles que possam
ter sido os mentores intelectuais desse bárbaro crime.

Chegou a hora de colocarmos um ponto final na
impunidade. Quantos parlamentares, prefeitos,
executivos têm sido assassinados no Brasil sem que
os crimes tenham sido elucidados e sem que tenhalTl
sido punidos os responsáveis?

Neste momento em que o País todo está
indignado, é hora de o Governo Federal promover
uma ação efetiva e eficaz, porque tudo leva a crer que
o assassinato da prefeita de Mundo Novo tem
ligações com o crime organizado, prática delituosa
que, infelizmente, a cada dia se multiplica neste País,
desafiando a tudo e a todos.

O Congresso Nacional está agora concentrado
num grande esforço, seja na CPI do Narcotráfico, seja
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na perspectiva de reformar o sistema Judiciário
brasileiro e o sistema de segurança pública.

Chegou a hora de os governantes brasileiros
darem um basta a esta situação, adotando medidas
eficazes e efetivas. Os governos precisam agir com
pulso firme e mão de ferro no combate a esse tipo de
modalidade criminosa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta é a
hora de tomarmos uma atitude. Os jornais noticiam
hoje que o próprio Presidente Fernando Henrique
Cardoso diz que o País está cansado da violência. De
fato estamos cansados da violência, mas não só da
violência cometida pelo crime organizado. Estamos
cansados da violência do desemprego, da violência
no campo, da violência que é este salário mínimo, da
falta de saúde e de educação pública, da falta de
moradia e de condições para produzir. Todas essas
violências concorrem para a violência maior que se
abate sobre a população brasileira.

Para combater a violência em nosso País, não
basta, como alguns propõem, estabelecer a pena de
morte ou reduzir a maioridade penal. Estas são
medidas incapazes de resolver o problema da
criminalidade. Todos nós sabemos que a violência é
um problema social estrutural. Nada tem sido feito
neste País, inclusive pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso, para combater realmente as
origens da violência.

É hora de se fazer um grande mutirão nacional.
O País está a reclamar a necessidade de fazermos
uma operação como a que foi feita na Itália, a
Operação Mãos Limpas, que não pegará apenas o
pequeno pistoleiro, aquele que viola os direitos
humanos quando tira a vida de uma pessoa como
Dorcelina.

É preciso pôr na cadeia os pequenos e os
grandes, os mandantes dessa criminalidade
organizada. É hora de fazer um grande mutirão, para
que o País possa romper este ciclo de impunidade e
violência que a cada dia nos deixa mais indignados.
Essa questão exige uma atitude efetiva das
autoridades brasileiras.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
gostaria de apresentar à Mesa projeto de lei que
disciplina a concessão para exploração de estradas
brasileiras, colocando um término nesse carnaval de
pedágios que existem no País sem que haja prévio

investimento da empresa concessionária. O projeto
estabelece que, para se poder cobrar pedágio, é
preciso, primeiramente, fazer investimentos, isto é,
construir estradas, viadutos, pontes.

O SR. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje ouvimos nesta Casa dois tipos de
homenagens póstumas. Uma feita pelo nobre
Deputado Paulo Delgado à Dra. Nise da Silveira, do
Rio de ,Janeiro, que sempre foi e será uma
representante da paz em nosso meio, uma
batalhadora em prol da forma como se deve tratar os
pacientes psiquiátricos e da conduta e boa técnica de
atendimento nos chamados hospitais psiquiátricos,
introdutora que foi da chamada terapia ocupacional,
hoje objeto de uma profissão consagrada em nosso
meio, pois, de forma eficaz, vem trabalhando a
situação do paciente portador de problemas mentais.

De outro lado, ouvimos consternados as
homenagens feitas à Prefeita de Mundo Novo,
Dorcelina Folador, assassinada no Mato Grosso do
Sul, também uma batalhadora, política, mulher, mãe,
profissional, administradora, sempre preocupada
com o problema dos excluídos sociais.

Estamos no dia que sucede o Dia de Finados,
um dia de homenagem aos mortos. Dessas duas
situações, uma nos traz uma lembrança boa, uma
saudade; a outra nos remete à indignação que atinge
hoje todos os lares brasileiros. Convivemos hoje com
situações de violência que já fugiram do controle. A
violência já abateu até autoridades.

Observamos há pouco tempo, lá na minha
cidade de Campinas, uma chacina de quatro
adolescentes de 9 a 14 anos, numa escola de
periferia, onde onze adolescentes foram baleados
vítimas do tráfico de drogas.

Observamos a seguir uma chacina no interior
de uma instituição pública que tem como objetivo a
reabilitação do chamado adolescente infrator, no
caso uma unidade da Febem do Estado de São
Paulo, o que acaba praticamente mostrando que o
Governo está derrotado perante uma população de 3
ou 4 mil adolescentes em conflito com a lei, num
estado de aproximadamente 30 milhões de
habitantes.

Infelizmente, deparamo-nos com toda sorte de
violência, e, passa semana, entra semana, cada vez
ocorre um episódio mais sangrento do que o outro,
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denotando simplesmente a impunidade. Convivemos
hoje com uma epidemia social de impunidade,
impunidade esta que tem as suas raízes muito claras
no chamado crime organizado.

Assistimos a uma resposta verdadeira da CPI
do Narcotráfico. E, como Parlamentares, devemos
batalhar hoje pela prorrogação dos seus trabalhos,
para que possamos, de fato, dar um basta a esta
situação de impunidade, buscando aqueles que, por
meio do seu poder político, do seu poder econômico,
do seu poder de empresário ou até de autoridade
ligada à Justiça, às Forças Armadas, se utilizam
desse poder para manter um estágio de impunidade,
alimentando o crime organizado, que chega ao ponto
de abater pessoas, fazendo com que o povo viva num
estado de total apavoramento, não acreditando mais
naqueles setores importantes dos Poderes, seja ele o
Legislativo, seja o Executivo, seja o Judiciário.

Desta forma, Sr. Presidente, gostaria de fazer
um apelo aos colegas Deputados para que possamos
darà CPI do Narcotráfico mais alguns meses, a fim de
que possa passar a limpo esta questão do crime
organizado em nosso País, rendendo, assim, nossas
homenagens póstumas às famílias daqueles que
foram abatidos nesses crimes hediondos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, gostaria de
solicitar a V. Exa. que providenciasse a abertura das
galerias para delegações de representantes sindicais
dos estados que vieram acompanhar a votação do
Projeto de Lei nº 4.811, de 1998, que dispõe sobre
empregos públicos.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar
que apresentei, no dia de hoje, projeto de lei que
obriga o Governo a indenizar os aposentados e
pensionistas da Previdência Social. A nossa proposta
visa a fazer com que a União pague a título de
reparação aos cofres da Previdência Social o valor
equivalente a 400 bilhões de reais.

A administração dessa indenização será feita
por uma· comissão quadripartite formada por cinco

representantes dos empregadores, cinco dos
trabalhadores, cinco dos aposentados e cinco da
União.

Sr. Presidente, esse projeto de lei tem como
objetivo fazer justiça a 150 milhões de brasileiros que
dependem da Previdência Social ou dependerão dela
no futuro.

Visa,· também, a atender o interesse dos
milhões de brasileiros que vivem do salário mínimo. É
de conhecimento público que o salário mínimo no
Brasil é o pior da América Latina e o segundo menor
do mundo.

O que na verdade aconteceu é que o dinheiro da
Previdência Social sempre foi desviado para outros
fins. A história começa em 1988, quando um decreto
regulou o direito de aposentadoria dos empregados
dos Correios, passando por 1923, quando a Lei Elói
Chaves determinou uma caixa de aposentadorias e
pensões para os empregados de cada empresa
ferroviária. Foi dado o ponto de partida para a
Previdência Social.

Poderíamos citar as seguintes datas:
1933 - Foi criado o Instituto de Aposentadorias

e Pensões dos Marítimos, primeira instituição
previdenciária nacional;

1960 - Criada a Lei Orgânica que unifica a
legislação dos institutos;

1966 - Os seis institutos de aposentadoria se
unem no Instituto Nacional de Previdência Social 
INPS;

1988 - A Constituição Federal assegura que,
além da contribuição do empregado e do
empregador, outras fontes deverão contribuir para o
cust~io da Previdência Social (Cofins, CSLL, CPMF,
receita de concursos de prognósticos, parte do
Imposto de Renda, Imposto de Importação etc.);

1990 - Criado o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, mediante a fusão do lapas com o
INPS.

Como vemos, ao longo de quase sete décadas
o dinheiro foi arrecadado de empregados,
empregadores e de outras fontes com o objetivo de
no futuro poder pagar aos contribuintes uma
aposentadoria e pensão dignas.

O princípio defendido por todos era que o
sistema é solidário, é preciso que uma geração
contribua para que a outra possa receber. Para que
isso de fato acontecesse, as contribuições
arrecadadas deveriam ser aplicadas pelo Governo de
forma responsável no regime de capitalização.

_ Não foi o que aconteceu. A União, responsável
pela administráção· desse fundo, desviou o que



Os fatos aqui enumerados demonstram
claramente que o Governo tem uma dívida com a
Previdência Social e terá que pagá-Ia.

Gostaríamos ainda de apontar fontes de
recursos que poderiam ser alocados para a
Previdência Social. Poderíamos nos socorrer da
emissão de títulos públicos, conforme recomendou o
economista Lara Resende, ou buscar alternativa
junto ao Secretário da Receita Federal, Everardo
Maciel, que diz que, "das 530 maiores empresas do
Brasil, metade não paga Imposto de Renda e, dos 66
maiores bancos, 42% não pagam um centavo de
Imposto de Renda. O mesmo Secretário. diz ainda
que "deixamos de arrecadar cerca de 750 bilhões de
reais por ano". Como vemos, dinheiro existe. Se
houver vontade política, se fará justiça aos
aposentados· e-pensionistas.

Esperamos o apoio de todos os Parlamentares
para que possamos aprovar rapidamente este projeto
de lei, pois ele está muito bem estruturado técnica,
econômica, social e politicamente. Poderíamos
demonstrar, com a sua aprovação, que de fato
queremos acabar com a pobreza neste País. Se a
Previdência voltar a ser superavitária, mediante a
entrada desses 400 bilhões de reais, não estaremos
melhorando somente a vida dos milhões de
aposentados, pensionistas e seus dependentes, mas
também a de outros tantos milhões de brasileiros que
dependem do salário mínimo. Conforme o
economista Marcelo Neri, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA, a cada 10% de reajuste
no salário mínimo, estaremos diminuindo em 5% a
pobreza em nosso País.

Era o que tínhamos a registrar. Muito obrigado.
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arrecadou para outros fins. Poderíamos citar a em aplicações de toda espécie e agora a sociedade é
construção de Brasília, a Ponte Rio-Niterói, chamada para pagar a conta. O valor de 400 bilhões
Transamazônica, Itaipu, Volta Redonda, Usinas e de reais não é uma fantasia da CUT ou de uma
termoelétricas. Milhares de decretos e medidas associação de aposentados. Resulta de um estudo
provisórias foram os instrumentos usados para dos insuspeitos Instituto de Pesquisa Econômica
desviar o dinheiro dos cofres da Previdência, além Aplicada IPEA, e Banco Nacional de
das obras citadas. Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O

Os jornalistas Sérgio Gobetti e Rosane de estudo não foi divulgado por um Deputado de
Oliveira, do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, Rio oposição, nem por uma confederação de funcionários
Grande do Sul, publicaram matéria no dia 24 de públicos, mas por um "tucano" que acompanhou o
outubro de 1999, com o título: "História da trabalho sentado na cadeira de Presidente do
Previdência: desvios somam R$400 bilhões em 33 BNDES. Seu nome é Luiz Carlos Mendonça de
anos". A manchete é a seguinte: "O déficit nas contas Barros, um dos Ministros mais próximos de Fernando
da Previdência carrega uma história de desmandos 'e Henrique Cardoso, até ser derrubado por um grampo
liberalidade com o dinheiro dos contribuintes". telefônico. Longe do poder, ele aconselha: "O mais
Cálculos dos técnicos do Instituto de Pesquisa sério seria o Governo reconhecer que meteu a mão
Econômica Aplicada -IPEA, e do Banco Nacional de no dinheiro da Previdência".
DesenvolYfmenlP Econômico e Social - BNDES,
feitos na gestão do ex-ministro Luiz Carlos Mendonça
de Barros indicam que cerca de 400 bilhões de reais
foram desvi~dos da Previdência desde a unificação
dos institutos de aposentadoria e pensão do INPS,
em 1966.

O sistema previdenciário, desde suas origens
até meados dos anos 90, sempre operou no positivo,
entrando no vermelho apenas entre 1994 e 1995.

Perguntado sobre o assunto, Mendonça de
Barros afirmou: "O INSS era superavitário, mas os
recursos que sobravam nunca foram aplicados num
fundo - foram usados nos gastos correntes do
Governo. Isso constitui apropriação indébita".

O estudo foi comandado pelo economista André
Lara Resende e entregue ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Sugere que o Tesouro emita
títulos públicos para captar os recursos necessários
ao ressarcimento da Previdência Social. A cifra de
400 bilhões de reais foi obtida pela atualização
financeira dos saldos positivos verificados durante os
anos 70 e 80. Subentende-se que essa dívida seria
ainda maior se retornássemos à década de 60.

A Previdência Social sempre foi superavitária,
chegando a acumular, entre 1988 e 1993, um
superávit de 56 bilhões de reais, apesar dos desvios
históricos.

A jornalista Rosane de Oliveira encerra a sua
participação na matéria dizendo que o dinheiro que
deveria ter sido poupado para custear a
aposentadoria dos trabalhadores brasileiros
transformou-se em cimento, tijolo e ferro de obras
faraônicas. Contribuições recolhidas de assalariados
carram num saco sem fundo e foram usadas para
fazer caixa. Torrou-se uma babilônia da Previdência
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o SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesse domingo, a Folha de
S.Paulo publicou matéria sobre o paga~ento ,de
precatórios com um grande detalh~mento, In~luslve

com nossa colaboração. Nosso gabinete examinou o
assunto durante duas semanas e comprovou que o
DNER, após acordos extrajudiciais" tem pago
precatórios a seus credores sem respeitar a ordem,
desobedecendo à lei orçamentária.

O DNER informou ao Congresso Nacional, no
Orçamento do ano passado para este ano, o valor de
486 milhões para pagar precatórios. O Congres~o

Nacional desconfiou e investigou se de fato havia
decisões transitadas em julgado que
correspondessem a 486 milhões. Comprovou a
Comissão de Orçamento naquela época que isso não
era verdade - o valor correspondente seria de apenas
109 milhões.

Portanto, o Congresso Nacional, por intermédio
da Comissão de Orçamento, reduziu em 376 milhões
os valores para pagamento de precatórios do DNER.
Mesmo assim, Sr. Presidente, com 109 milhões
disponíveis, o DNER já pagou 96 milhões.

Qualquer Deputado que analisar detidamente o
orçamento do DNER verificará que o único programa
que está sendo cumprido rigorosamente, q~e

praticamente já foi concluído 100% a essa altura, fOi o
de pagamento dos precatórios. E vejam qu~ é, i1~~al,
porque nem precatório é, mas acordos extrajudiciais.

Como a Folha de S.Paulo noticiou amplamente
- quero parabenizar o jornal e a repórter que fez· a
matéria - , há tráfico de influência para fazer com que
apadrinhados fossem beneficiados antes de p~ssoas

que estão esperando há quatro anos ou ~als pa~a

receber suas indenizações. O tráfico de Influência
visa a acelerar o pagamento àqueles que têm algum
tipo de relação ilícita com o DNER.

Mesmo com as providências tomadas pelo
Congresso Nacional, o DNER executou quase 100%
do pagamento de precatórios, com a ressalva de que
não era precatório. Quanto aos ?utros P!ogra~as 
melhoria das rodovias no Brasil -, e sofnvel a
execução orçamentária do DNER. Mas, com,o,disse, é
.eficiente quando se trata de pagar precatonos, nas
condições relatadas e amplamente detalhadas pelo
jornal.

Sr. Presidente, a situação merece que o
Congresso Nacional tome as providências
necessárias para que seja feita uma investigação. O
caso não pode ficar impune. Em vez de cumprir sua
obrigação, melhorando as estradas do Brasil e a
situação de nossa população, o órgão resp~n~ável

por isso está preocupado em pagar precatoriOS e
fazer acordos extrajudiciais. Inclusive, acusações
gravíssimas feitas por lobistas atingem o Ministro dos
Transportes. Por isso, deve haver investigação.

Convocamos o Ministro dos Transportes para
prestar esclarecimentos a esta Casa, co~ det~lhes,

sobre sua responsabilidade no caso, HOJe, o jornal
acrescenta a notícia de que há responsabilidade do
próprio Ministério ao trazer para si a liberação desses
acordos extrajudiciais.

Estamos encaminhando pedido ao Tribunal de
Contas da União no sentido de que as denúncias
sejam investigadas. O TCU, como ór,gão auxilia~

desta Casa, verá se houve de fato cumpnmento da lei
orçamentária. Encaminhamos outro pedido ~o

Ministério Público para investigar se houve ou nao
ilegalidade no que se refere à aplicação das verbas
do Orçamento.

Faço ainda uma proposta re~ativa ao Proj~to d~

Lei de Responsabilidade Fiscal. E importante inclUir
no texto a obrigatoriedade de os pagamentos de
acordos extrajudiciais passarem por um órgão cen
traI. No âmbito nacional, esse órgão deve ser a
Advocacia-Geral da União, mas isso deve ocorrer
também nos Estados e Municípios, para não permitir
que um órgão isoladamente decida, a seu bel-prazer:
quem paga, inclusive deixando de pagar a quem esta
há anos esperando.

É importante que a lei orçamentária identifique
individualmente, por meio do Siafi, cada cidadão cuja
ação foi transitada em julgado e que vai receber
indenização, a fim de não permitir que nenhuma
medida seja tomada isoladamente.

Com essas medidas, tenho certeza de que esta
Casa vai investigar rigorosamente o fato e fazer com
que os responsáveis paguem por qualquer tipo ,de
ilegalidade ocorrida. A situação deve ser esclareCida
ao Congresso Nacional e à Comissão de Orçamento
para que não se repita o que está acontecendo este
ano com o DNER.

Muito obrigado.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.
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o SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, muitas vezes tenho ocupado a tri
buna para reclamar que o Governo Federal não
cumpre a Constituição, especialmente o inciso X do
art. 37, que estabelece:

Art. 37 ..
X - a remuneração dos servidores

públicos e o subsídio de que trata o § 42 do
art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.

Tenho em mãos uma sentença judicial sobre a
matéria. A juíza Salete Maria Polita Maccalóz, da 7ª
Vara Federal do Rio de Janeiro, decidiu sobre a
questão a partir de ação da Federação Nacional das
Associações da Justiça do Trabalho. Passo a ler
parte dessa sentença:

A emenda da reforma administrativa
deslocou a data base dos servidores para o
mês de junho de cada ano e, de sua edição
até hoje, passou mais de ano sem que a ré
- União Federal - tivesse executado
qualquer revisão, somando este ano aos
anteriores, em visível prejuízo econômico
para os seus servidores públicos.

Neste particular, a ré assume o nítido
perfil do inciso 11 do art. 273 do Código de
Processo Civil.

O fundado receio de lesão de difícil
reparação está sempre presente quando se
trata de qualquer espécie de remuneração,
como suporte básico da sobrevivência à
qualidade de vida. Sempre que a
administração pública deixa de pagar aos
servidores e dependentes, jogando o
ressarcimento para o futuro, em data
improvável e eventual, corporifica dois tipos
de lesões: a primeira, concreta e objetiva,
que é a falta de pagamento; a segunda, é
psicológica, mais devastadora que a
primeira, por acontecer antes e durante,
permeando todo os dias, desde 4 de junho,
a ação judicial, até o efetivo pagamento.

Por estas razões, defiro o pedido, nos
termos da inicial, para determinar que a Ré
faça a revisão remuneratória, ao mesmo
tempo em que deve abster-se de qualquer
ato que atente contra esta ordem.

Oficie-se ao IBGE para que informe a
este Juízo o percentual da inflação
cumulada desde fevereiro de 1995,
especificando ano a ano, tomando por início
o mês de junho de 1994.

Sr. Presidente, faço esse registro porque as
sentenças relativas à cobrança da contribuição
previdenciária dos servidores públicos e inativos
também começaram pelas instâncias inferiores do
Judiciário, por juízes singulares; depois
propagaram-se para os Tribunais Federais; e,
finalmente, tivemos o caso de o Supremo Tribunal
Federal fazer o julgamento final, dando como
inconstitucional o desconto dos inativos.

Pois bem, no caso da revisão dos salários, há
muito tempo já avisamos que de fato o Governo é
obrigado a se pronunciar. A sentença diz que a
referência é a inflação. O Governo poderia até
contestar. Ele não pode se omitir, porque o inciso X do
art. 37 da Constituição Federal, conforme redação
dada pela Emenda Constitucional n2 19, é
absolutamente claro: haverá revisão anual dos
salários dos servidores. O Governo não pode
omitir-se. Ele precisa pronunciar-se sobre esse caso.

Espero que a Justiça, assim como fez em outros
casos, vá propagando-se até o Supremo Tribunal
Federal.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Genoíno
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em nome da bancada do Partido dos
Trabalhadores, manifesto o nosso protesto, a nossa
dor diante do bárbaro assassinato da companheira de
partido Dorcelina Folador, uma lutadora pela causa
dos trabalhadores, no Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, na Pastoral da Juventude, na
época dos "brasiguaios". Uma lutadora na cidade de
Mundo Novo contra a corrupção, inclusive vitoriosa,
quando destituiu o prefeito corrupto e fez assumir o
vice-prefeito. Em seguida, nossa companheira
Dorcelina Folador, 36 anos, mãe de duas filhas, foi
eleita Prefeita de Mundo Novo.

Desde que assumiu a prefeitura de Mundo
Novo, nossa companheira sofria ameaças de morte,
motivadas pela sua luta, pela sua determinação em
co.mbater a prostituição infantil de meninas de Mundo
Novo para o Paraguai e o tráfico de crianças,
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principalmente a extração de órgãos, para aquela
região da nossa fronteira.

Várias vezes encaminhamos as denúncias de
ameaças que a nossa companheira sofria às
autoridades tanto estaduais quanto federais. Há dois
ou três meses elas cessaram. Tudo indica que o
assassinato foi planejado por poderosos daquela
região, tendo em vista que a prefeitura de Mundo
Novo deixou de ser ponto de' apoio para práticas
clandestinas, tráficos e crime organizado.

Dorcelina de Oliveira Folador marcou sua
administração naquela pequena cidade - tinha hoje
80% de aprovação popular - com os seguintes
programas sociais: bolsa-escola, a Casa de Saúde
Maternal, transporte gratuito para que todas as
crianças do meio rural se deslocassem para as
escolas, viabilização de um programa de cesta
básica.

Em julho, última vez em que esteve em Brasília,
participando de um seminário de prefeitos do PT, ela
dizia orgulhar-se pelo fato de o Município de Mundo
Novo ter deixado de ser uma base de tráfico e
prostituição infantil para o Paraguai.

Dorcelina de Oliveira Folador é exemplo de
militância, de determinação e de dedicação. Apesar
de sua fragilidade física, ela transmitia coragem de
ideal, de sonhos, de utopias e, principalmente, não
temia os poderosos.

Para nós, do Partido dos Trabalhadores; as
companheiras e os companheiros como Dorcelina
constituem, na nossa história, paradigmas que
devemos seguir, que devemos levar em conta.

A companheira Dorcelina não morreu. Está viva
como referência, como exemplo de luta, de dedicação
ede coragem. Numa pequena cidade, no isolamento
da fronteira do Brasil com o Paraguai, ela construía o
sonho de uma sociedade humana, justa e solidária e
colocava a prefeitura, esse pequeno poder local, a
serviço de uma causa.· .

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso
mostra o que pode representar para o Brasil o poder
central e o poder de um estado quando no combate
ao crime organizado, na viabilização de políticas
sociais, a serviço do compromisso de construir, na
relação do poder coma sociedade, uma política
governamental cidadã, séria, cujo centro e finalidade
seja o ser humano.

Estivemos hoje em audiência conjunta com o
.Governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, com
,o Ministro da Justiça, com o Senador Eduardo
Suplicy, com a nossa Líder no Senado, Senadora Ma
rina Silva, com o Presidente do nosso partido,

Deputado José Dirceu, e com um conjunto de
companheiras Deputadas de todos os partidos no
Ministério da Justiça para exigir ação conjunta da
Polícia Federal e da Polícia Civil naquele estado. Foi
firmado acordo de cooperação e o compromisso, por
parte do Ministro da Justiça e do Diretor da Polícia
Federal, de fazer esforço para esclarecer os fatos e
punir os responsáveis pelo assassinato da nossa
companheira.

Nessa audiência ficou claro o compromisso da
bancada do Partido dos Trabalhadores e demais
partidos de oposição, bem como dos outros partidos
desta Casa, de realizar esforço político. Esta Casa
está dando exemplo de coragem e audácia ao realizar
a CPI do Narcotráfico. Devemos fazer um mutirão
político para combater o crime organizado e o
narcotráfico no nosso País.

Não podemos assistir a esse poder paralelo, a
essa audácia e a essa impunidade do crime
organizado em certas regiões. O mais grave é que ele
se mistura ao aparelho do Estado, seja o Legislativo,
o Executivo ou o Judiciário. Temos'de dar um basta,
pôr um paradeiro nessa situação perigosíssima, que
coloca em risco a preservação do direito à vida, a
integridade das pessoas e a credibilidade das
instituições democráticasl

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é com dor e indignação que expressamos nossa
solidariedade aos milhares de filiados do PT de Mato
Grosso, aos companheiros do PT de Mundo Novo,
aos familiares da companheira Dorcelina e a todos os
democratas deste País que S~) chocaram com a
brutalidade, com a violência contra uma mulher que,
mesmo sofrendo debilidades físicas, tinha vontade de
ferro, determinação de aço para pôrfimà impunidade
e viabilizar a justiça social no Município de Mundo
Novo.

Queremos aqui nos somar às manifestações de
indignação e de solidariedade e externar a nossa
determinação em esclarecer o fato e punir os
responsáveis por aquele bárbaro assassinato.
(Palmas)

Muito obrigado.
A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESiDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
A SRA. MIRIAM REtD (PDT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, colegas
Deputados, neste momento em que toda a Nação
brasileira está profundamente indignada e revoltada
coma barbaridade que foi o assassinato da Prefeita
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Dorcelina Folador, nós, Deputados Federais,
representantes do Legislativo maior deste País,
temos a responsabilidade de dar uma resposta a esta
Nação fragilizada. Não podemos aceitar que o crime
organizado transforme este País numa republiqueta.

É preciso que haja uma ação que vá além dos
discursos indignados; é preciso que esta Casa se
manifeste, porque não podemos continuar assistindo
aos políticos deste País que têm coragem de
enfrentar a corrupção e o crime organizado
sucumbirem, como aconteceu há dez anos com
Chico Mendes. Se fizermos um levantamento, vamos
verificar que ao longo desses dez anos centenas de
cidadãos brasileiros foram silenciados. Temos o dever
de resgatar a memória, em respeito à história deste
País, e a honra desta Nação, que teve seus institutos
democráticos abalados, porque, além de uma mãe,
uma cidadã foi brutal e cruelmente atingida dentro do
seu próprio lar, que, pela Constituição, é inviolável.

Pergunto: o que pode ser feito para rep~rar a dor
causada a essa família, que ficará marcada para
sempre? Nada, Sr. Presidente!

Mas há também um fato que quero destacar.
Esse crime, acima de tudo, constituiu-se um atentado
à democracia, porque foi praticado contra uma
prefeita eleita pelo voto popular, eleita
democraticamente. E nós, como autoridades,
estamos vendo que as instituições democráticas
deste País vêm sendo atingidas, fragilizadas e
.colocadas em xeque, porque o crime organizado se
alastrou a ponto de estar conquistando, com a
impunidade, o direito de fazer o que bem quiser, sem
que haja uma resposta imediata e uma ação para
reparar todas essas injustiças.

É por isso que quero propor a esta Casa, à
Mesa Diretora, assim como aconteceu no caso do
narcotráfico, que se instale uma CPI para apurar os
crimes políticos cometidos nos últimos dez anos
neste País. É preciso que se investiguem a fundo as
ligações existentes por trás de cada crime, que fazem
com que os políticos deste País vivam em
permanente insegurança e sob ameaça. Lembremos
que há não muito tempo a nossa colega Ceci Cunha,
de Alagoas, nem chegou a tomar posse, pois. também
foi assassinada.

Sr. Presidente, faço esta proposta na esperança
de que seja uma contribuição concreta do Congresso,
para que se faça justiça e, acima de tudo, haja
condições de coibir crimes.

É em nome dessa voz que foi calada que ocupo
a tribuna nesta tarde para reivindicar a instalação
dessa CPI, para que possamos apurar os crimes

políticos, que não são poucos. Só no meu Estado, o
Rio de Janeiro, nesta Legislatura, dez vereadores
foram assassinados. Estamos tentando acompanhar
as investigações, chegar aos verdadeiros culpados.
Sempre há um pistoleiro, mas os mandantes são
acobertados, e não se sabe como.

É por isso que nesta tarde conclamo a união de
todos os partidos e de todos os Poderes. Não podemos
aceitar que, enquanto o Presidente do Supremo Tribunal
Federal briga com o Presidente do Congresso Nacional,
crimes como esses aconteçam.

A maior prova da impunidade deste País foi a
fala do próprio Presidente da República, autoridade
maior, que tem o comando da Nação, ao reclamar
deste problema, ou seja, a impunidade. O que se tem
feito, por intermédio do Ministério da Justiça, para que
haja justiça e o fim dessa violência, para que todos os
que têm a responsabilidade de representar o povo
possam ter o seu direito de voz garantido?

Esta Casa precisa dar uma contribuição real,
concreta, verdadeira, a fim de que esta Nação possa
ver uma luz no fim do túnel. Atualmente só temos visto
a violência avançando e fazendo sucumbir, a cada
dia, aqueles que, com dignidade e honra, tentam
enfrentar essa situação. (Palmas)

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
faço uma questão de ordem, com base no art. 82 do
Regimento Interno.

Após quase uma hora de pronunciamentos dos
oradores no Grande Expediente, o número de
Deputados não é suficiente para o início da Ordem do
Dia, conforme registra o painel.

A própria intervenção da nobre Deputada Mir
iam Reid demonstra claramente a importância de
este Plenário aprovar nesta tarde a ampliação do
prazo de funcionamento da CPI do Narcotráfico.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que tome as
providências necessárias, que faça soar as
campainhas para chamar os Srs. Deputados, a fim de
que, atingido o quorum regimental, possamos dar
início à Ordem do Dia. Já são quase 17h.

É de suma importância que o Congresso
Nacional possa referendar as decisões da CPI do
Narcotráfico, que vem desenvolvendo trabalho de
excelente qualidade nesta Casa.

Solicito a V. Exa. que determine o encerramento
dos trabalhos nas Comissões e peça aos Deputados
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que estão nos corredores da Casa que venham regis
trar presença, para que comecemos efetivamente a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Atendendo à solicitação do nobre Deputado, convoco
os Srs. Deputados que estejam nas Comissões, como
também em seus gabinetes, a virem ao plenário.
Precisamos urgentemente votar matéria de alta
relevância para o nosso País. Contamos, portanto,
com a presença de todos os Srs. Deputados. Peço
aos Presidentes das Comissões que encerrem os
trabalhos e que os Srs. Deputados compareçam ao
plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
diante do brutal assassinato da Prefeita do Mato
Grosso do Sul, filiada ao PT, companheira de lutas
sociais e políticas, e tendo em vista também o
extraordinário trabalho dos nossos colegas
integrantes da CPI do Narcotráfico, revelando um
quadro dramático de corrupção e violência já
institucionalizado em muitos ramos do Estado
brasileiro, o Sr. Presidente da República faz uma
manifestação entre patética, perplexa e às vezes, em
algum sentido, estonteante para qualquer
observador. S. Exa., com a autoridade de primeiro
magistrado da Nação brasileira, diz que o País não
suporta mais conviver com tanta violência e
corrupção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
espantoso que o Presidente da República, primeiro
magistrado da Nação, venha dizer que a sociedade
brasileira não consegue conviver com tanta
corrupção e com tanta violência institucionalizada no
Poder Judiciário, no Poder Legislativo, na Polícia,
enfim, no Estado brasileiro. Vivemos em uma
República, e o primeiro magistrado da Nação,
investido da autoridade de Presidente, em vez de
tomar medidas, apontar rumos e dar um basta a esse
quadro de corrupção e de violência, demonstra
tão-somente perplexidade e reflete o sentimento da
Nação como algo agonizante, diante de tamanho
descalabro.

Poderia ser até hilário contemplarmos o Sen~or

Fernando Henrique Cardoso discorrer sobre esse
quadro de corrupção e violência. Mas que medidas
aponta o Chefe da Federação brasileira para
enfrentá-lo? Que chamamento faz Sua Excelência às

autoridades competentes para enfrentarem a
violência no País? Que clamor faz Sua Excelência
aos Governadores, ao Ministério Público, aos juízes
responsáveis pela Justiça criminal, e aos policiais
estaduais e federais?

Parece que até hoje o Senhor Presidente da
República não conhece a investidura do cargo que o
voto popular lhe obrigou a ter, e não tem consciência do
seu dever para com a Nação. Sua Excelência reage
assim diante dos juros altos, dos banqueiros, do capital
especulativo internacional, da miséria, da pobreza, dos
baixos salários, da vida sofrida do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Congresso Nacional não pode aceitar um Presidente
que brinca com o sofrimento da população 
especialmente a indignação e a repulsa hão de bater
no peito de cada cidadão decente e honrado, de cada
homem público, de cada representante do povo
brasileiro.

Com esse sentimento de indignação, que
certamente paira sobre o Congresso Nacional,
dizemos que não aceitamos essa atitude do
Presidente da República e solicitamos a Sua
Excelência que tenha consciência de que é o Chefe
da Nação brasileira e tem a responsabilidade de
mobilizar as forças necessárias para o enfrentamento
da corrupção e da violência. Não aceitamos nenhuma
escusa, tergiversação ou desculpa de Sua
Excelência frente a essa responsabilidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo para
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de reg
istrar, em nome do Bloco PSB/PCdoB, nossa
indignação diante do assassínio da Prefeita de
Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, do Partido dos
Trabalhadores, Dorcelina Folador, morta por razões
óbvias, ou seja, enfrentar e denunciar o crime
organizado naquela região fronteiriça do Brasil e, ao
mesmo tempo, defender os interesses dos mais
humildes e da população pobre de seu estado.

O PCdoB hipoteca à população de Mundo Novo
e à direção do Partido dos Trabalhadores o nosso
sentimento de pesar e se soma às exigências da
apuração rigorosa e da punição exemplar de mais um
bárbaro crime de natureza política cometido contra os
interesses do povo brasileiro.
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Registro ainda, com pesar, o falecimento da
psiquiatra Nise da Silveira, aos 94 anos, no Rio de Ja
neiro. Nise da Silveira estimulou a expressão artística
dos doentes mentais,''Combateu o tratamento baseado
na lobotomia e conseguiu fOlmar no Brasil e no mundo
uma corrente da psiquiatria baseada no respeito aos
direitos dos portadores de doença mental.

Natural do Estado de Alagoas, onde nasceu em
1905, formou-se em Medicina, na Faculdade de
Medicina da Bahia, em 1926. Em 1936, por seu
engajamento na luta em defesa da democracia e da
liberdade, foi presa, acusada de pertencer ao Partido
Comunista. Sua prisão é testemunhada na obra
"Memórias do Cárcere", do grande escritor alagoano
Graciliano Ramos.

Depois de sair da prisão, desenvolveu um longo
trabalho de pesquisa e de ação concreta na sua
profissão como psiquiatra. Estudou durante um tempo
na Suíça, onde aprendeu e desenvolveu métodos
novos e específicos, quando então passou a combater
o uso da lobotomia como instrumento perverso utilizado
contra os portadores de doenças mentais.

Falecida recentemente, Nise da Silveira tem sua
obra e sua importância na psiquiatria reconhecidas
no Brasil e em todo o mundo.

Em nome do PCdoB e do PSB, manifestamos
nossas homenagens a essa grande psiquiatra
alagoana, cujo falecimento é naturalmente motivo de
pesar para todos aqueles que amam a saúde pública,
a pesquisa e a ciência no PaEs.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÊRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, primeiramente quero somar-me a todos
os que manifestaram indignação e desejo de que seja
apurado e esclarecido o crime, sendo presos os
mandantes e assassinos, contra a nossa
companheira Prefeita da cidade de Mundo Novo, no
Mato Grosso do Sul.

Em segundo lugar, quero atentar a luta pela
retomada da atividade de oonstrução naval, que tem
unificado a bancada dos diversos partidos do Rio de
Janeiro. Essa luta não interessa apenas ao nosso
Estado, até porque essa ativir:lade tem como
matéria-prima fundamental chapas de aço planas,
cujo maior fornecedor é a Usiminas, do Estado de
Minas Gerais. Outros grandes componentes são
tubos fabricados principalmente na Confab, em São

Paulo. Indiscutivelmente, há muitos outros insumos,
como bens e serviços, bombas, válvulas,
equipamentos eletrônicos. Portanto, o assunto
interessa a todos aqueles que têm como objetivo a
retomada do nível de emprego neste País.

Mas chamo a atenção para esse fato. Se há
algo, nesse segundo mandato do Governo Fernando
Henrique, que ao ser criado gerou alguma
expectativa foi o Ministério do Desenvolvimento, já
amargando recessão e elevado desemprego. O
primeiro Ministro do Desenvolvimento ficou por pouco
tempo no comando dessa Pasta; o segundo, por
menos tempo ainda. Depois, com a chegada do novo
Ministro, Alcides Tápias, surgiu novamente, dentro e
fora do Governo, certa expectativa de retomada da
atividade industrial deste País, o que resultaria em
crescimento e geração de empregos.

Com êxito, no dia 27 de outubro, foi realizada
uma audiência pública na Comissão de Economia,
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, com
a presença do Ministro Alcides Tápias, que debateu
uma série de proposições para a retomada da
atividade industrial neste País, dando enfoque à
indústria naval do Estado do Rio de Janeiro.

Causou-me espanto que, no Jornal do Brasil,
na coluna "Informe JB", tivessem sido plantadas
algumas informações - não se sabe quais são as
pessoas - de que mais de um Ministro do atual
Governo havia dito que é um sonho da bancada do
Rio de Janeiro ver retomada essa atividade.

Se algum Ministro está em desacordo com os
compromissos do próprio Ministro do
Desenvolvimento de rever a política de construção
naval neste País, seria oportuno que, em vez de
discordar pela imprensa, colaborasse com o Ministro,
para que este não crie expectativas falsas, e, sim, que
vá ao encontro da solução dos problemas.

Todos sabem que a balança comercial brasileira
não teve o desempenho que esperávamos e que, só
em afretamento de navios, o Governo brasileiro vai
pagar algo em torno de 6 bilhões de dólares este ano.
Até mesmo a Petrobras, só ela, vai contribuir com
mais de 400 milhões em afretamento de navios para o
transporte de petróleo nas costas brasileiras. Ou seja,
a luta pela auto-suficiência do petróleo pode ser
anulada, com o Brasil, no final deste ano, tendo que
pagar a cifra de 10 bilhões de dólares pelo
afretamento de navios.

Há uma volumosa quantia de recursos nessa
questão. Essas vozes discordantes em relação a essa
política - aliás, uma política fundamental para a
retomada do nfvel de emprego, essencial do ponto de
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vista estratégico do País - não podem ser veiculadas
em meras notas de jornal, sem que os próprios
Ministros as assumam, a fim de que os debates sejam
aprofundados.

O importante é ressaltar que essa atividade é
estratégica para o País e para a elevação do nível de
emprego. Temos indústrias instaladas, mão-de-obra
qualificada e, acima de tudo, demanda, uma das
maiores já vistas até hoje.

O Sr. Themistocles Sampaio, § 2J do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Precisamos de quo
rum constitucional para darmos início à Ordem do
Dia. São 17h15min. Precisamos alcançar o quorum
de 257 Srs. Deputados presentes ao plenário.

A Secretaria fará soar as campainhas para que
os Srs. Deputados venham ao plenário.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, começou a tramitar nesta Casa a
Proposta de Emenda à Constituição nº 136/99, que
determina a aplicação do regime de previdência
contributivo aos inativos e pensionistas da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ora, está dito nesta proposta de emenda à
Constituição que devem ser observados os critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E nós
sabemos que essa previsão é incompatível com a
própria cobrança de inativos e pensionistas, visto
que, para o futuro, a alíquota cobrada dos ativos é
suficiente para tanto. Por que toda vez em que se vai
montar qualquer regime de previdência se discute o
cálculo atuarial? Fala-se que o cálculo feito para se
estabelecer a alíquota de cobrança da nossa
contribuição, no período em que somos ativos no
serviço público ou no privado, deve resultar num valor
suficiente que será pago e depois devolvido como
aposentadoria. Pois se o cálculo atuarial está feito - e
ele foi correto - e se durante a vida ativa eu paguei de
acordo com esse cálculo, como, depois de eu me
aposentar, volta novamente a se discutir aquele
cálculo que serviu de base para a minha contribuição
previdenciária?

O próprio Governo entra em contradição ao de
bater as correções ou as reformas feitas num passa
do bastante próximo. Nada mais se pretende do que
impor ao servidor público mais um achatamento do
seu salário, pois, depois de aposentado, sofrerá
diminuição do que receberia como retorno. Por isso,
somos contrários à cobrança de novas contribuições
de inativos e pensionistas, uma vez que significa
mudar as regras do jogo em que ingressaram.

Sr. Presidente, a PEC prevê a
não-obrigatoriedade da cobrança. Se estão fazendo
cálculo atuarial para manter a Previdência, como
poderão torná-Ia facultativa? Há aí uma contradição,
pois dizem haver necessidade da cobrança. Se esse
sistema realmente fosse deficitário e imprescindível a
cobrança para a sobrevivência de qualquer regime de
previdência, ela não poderia ser facultativa, e sim
obrigatória. Não é isso o que consta da PEC em
discussão.

Essa proposta também estabelece que as
contribuições serão instituídas por lei e poderão ser
progressivas em cada ente federativo. Isso significa
que cada estado poderá fixar valor diferente e, mais
do que isso, o mesmo poderá ser progressivo. Dessa
forma, os aposentados ou pensionistas não saberão
em que momento novamente as regras do jogo serão
mudadas, pois a progressividade está prevista em lei.
Aliás, sabemos como funcionam as Assembléias
Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais
deste País: a qualquer pressão do Poder Executivo
alteram toda e qualquer regra.

Possibilita também a proposta, entre outras
coisas, o custeio de planos de saúde, o que é proibido
hoje. Ao apresentar tal proposta, o Governo reconhece
que o SUS não é eficiente, como todos desejam.

Realmente necessários são maiores investimentos
na área de saúde, além de vontade política para fazer
com que o Sistema Único de Saúde atenda aos
trabalhadores do setor privado e aos servidores públicos
brasileiros. É o que cobramos do Governo.

A PEC ainda estabelece que nos Estados,
Distrito Federal e Municípios o percentual cobrado
não precisa ser igual. Pergunto: qual é a base funda
mentai sobre a qual será estabelecido o percentual?
É sempre o cálculo atuarial? Estados e Municípios
terão liberdade para fixar percentuais de contribuição
diferentes? Isso põe em dúvida a necessidade de
cobrança da contribuição previdenciária de
aposentados e pensionistas.

Queremos discutir com profundidade o mérito
dessa questão.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. grande maioria dessas emendas só é liberada para
Deputados, venham ao plenário. Precisamos os apadrinhados do Chefe do Poder Executivo e para
completar o quorum para dar início à Ordem do Dia. aqueles que votam cegamente a favor das suas

O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente, propostas.
peço a palavra pela ordem. Algumas vezes nos chamam para conversar e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. dizem que os recursos serão liberados se o
Exa. a palavra. Congresso votar favoravelmente ao desconto da

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela contribuição previdenciária de inativos, que, junto aos
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. servidores públicos, são os bodes expiatórios do
e Srs. Deputados, quando da discussão das emendas fracasso da Previdência e da desastrada
coletivas de Santa Catarina, o Fórum do Estado _ administração deste Governo.
entidade suprapartidária cujas prioridades são as Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é o
necessidades da população e o atendimento de suas momento de rever as emendas individuais; ou
reivindicações mais urgentes -, resolveu encaminhar elas atendem às necessidades dos prefeitos
emendas definidas democraticamente em algumas brasileiros, ou simplesmente criam expectativas,
reuniões realizadas aqui em Brasília, junto ao Governo fazendo com que gastem tempo e dinheiro. O ranço
do estado e numa reunião na Federação das burocrático dos Ministérios predomina em Brasília,
Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC. dificultando a liberação de tais recursos. Quando a

Sr. Presidente, o PMDB indicou o Deputado burocracia é muito grande, o resultado é a corrupção.
catarinense Renato Vianna para a Relatoria do PPA. Sr. Presidente, as Lideranças desta Casa têm
A indicação levou em conta seu currículo, sua histÓria de tomar uma decisão a respeito das emendas
de homem público e o fato de ter sido Prefeito e estar individuais. Se forem liberadas por critérios técnicos,
exercendo o quarto mandato de Deputado Federal. é bom que continuem existindo, mas se existem
Tenho certeza de que S. Exa. saberá honrar o nosso tão-só para criar expectativas, sendo liberadas para
estado e a bancada federal do PMDB. os que votam favoravelmente aos pleitos do

O que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, Executivo, está na hora de a Comissão Mista de
nobres Deputados, é uma preocupação muito grande Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização revê-Ias.
que tenho há alguns anos, já manifestada Muito obrigado.
anteriormente desta tribuna. Diz respeito às emendas VI- ORDEM DO DIA
individuais. Creio que as Lideranças dos partidos que
compõem o Congresso Nacional precisam analisar o PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
assunto e tomar decisão urgente. DEPUTADOS:

Companheiros Deputados, à medida que
incluímos no Orçamento os pleitos dos Prefeitos
brasileiros, criamos grande expectativa. A maioria das
prefeituras espalhadas pelos rincões brasileiros é de
pequeno porte e sequer tem quadro técnico para
elaborar suas emendas. Muitas delas são elaboradas
por profissionais contratados pelos prefeitos.

Criamos a expectativa, os prefeitos pagam aos
técnicos para que elaborem seus projetos e se
deslocam para Brasília várias vezes. No. entanto,
essas emendas simplesmente não são atendidas, a
não ser que haja interferência política do Executivo
Federal. É um absurdo. É preferível abrir mão dessas
emendas ou, então, apresentar aquelas que
permitam aos prefeitos levar recursos para -teus
pequenos municípios. O Deputado Rubens Bueno, do
Paraná, conheceu de perto essas dificuldades
enfrentadas pelos prefeitos na elaboração de seus
pequenos projetos, que vêm a Brasília com a
"\sperança de levar esses recursos. Infeli~ 11ente, a
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Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 25

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PPB
PDT
."'MDB
PT
PMDB
PSDB
PFL

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Hélio Costa
Jaime Martins
João Magno
Marcos Lima
Mana do Carmo Lara
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpío Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant

Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
José Lourenço
José Ronaldo
Jutahy Junior
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ur~icino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 19
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Barbosa Neto

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PFL
AJex Canziani PSDB
Basflio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlo~ Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 21

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Koder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB

Couraci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Iara Bernardi PT
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
Julio Semeghini PSDB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima· PFL
Professor Luizinho PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Valdemar Costa Neto PL
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 39

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMOB
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS

PMOB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

PUPST/PSL

Euler Morais
Geovan Freitas
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Noberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 11

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL
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João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB'
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luiz Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL.
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Waldir Schmidt PMDB
Presen~es C::o Rio Grande do Sul: 19

•O SR. PRESIDENT~ (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 260
Senhores Deputado!).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o seguinte requerimento do Partido dos
Trabalhadores:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, a
inversão de pauta d, ryresente sessão, passando os
itens 4 e 2 a seren I apreciados como itens 1 e 2,
renumerando-se os demais.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela 0rdem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, esse
requerimento é fruto de acordo cujo objetivo é aprovar
a prorrogação da CPI do Narcotráfico e o projeto de
autoria do Deputado Mendes Ribeiro Filho, que
propõe o adiamento do prazo para que entre em vigor
a obrigatoriedade do clube-empresa, em razão de
muitos clubes estarem no limite do prazo e sem
condição de buscar solução imediata.

Esse acordo permitirá a votação desses dois
itens da pauta, ficando pendentes de deliberação os
demais. Portanto, encaminhamos a votação no
sentido da aprovação desse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Aprovado o requerimento de inversão,
apreciaremos o item 4 da pauta em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Item 4:

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 1999
(Da CPI Destinada a Investigar o Avanço e a

Impunidade do Narcotráfico).

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 52, de 1999, que prorroga
o prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o avanço e
a impunidade do narcotráfico. Pendente de
pareceres das Comissões: de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto
em substituição à Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, ao Sr. Deputado Arnaldo Faria
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Projeto de Resolução n2 52, de 1999,
que prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o avanço e a
impunidade do narcotráfico, atende às expectativas
do momento em que vivemos, em razão dos
próprios trabalhos desenvolvidos pela CPI.

Por estar dentro das normas regimentais,
nosso parecer é favorável.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Projeto de Resolução nº 52, de 1999,
preenche todos os requisitos legais e constitucionais,
além de atender à questão fundamental que tem sido
levantada nesta Casa. É de suma importância a
prorrogação do prazo dos trabalhos da referida
Comissão, uma vez que ela tem desempenhado um
trabalho a contento.

É perceptível o esforço, o trabalho digno,
detalhado, extremamente correto e até cauteloso,
minucioso nos seus argumentos, desenvolvidos pelos
Parlamentares que compõem a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
avanço e a impunidade do narcotráfico. E o projeto de
resolução ora em discussão preenche, repito, todos os
requisitos constitucionais e legais. Dessa forma,
somos pela aprovação da matéria, para que ela possa
tramitar neste plenário e receber apoio dos diversos
partidos, para que o prazo possa ser prorrogado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - vou

submete a votos o projeto de resolução nº 52 de
1999.

Art. 1º A Câmara dos Deputados resolve
prorrogar por 120 (cento e vinte) dias o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar o avanço e a
impunidade do narcotráfico.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, creio que todos
têm acompanhado pela imprensa o trabalho
desenvolvido pela CPI do Narcotráfico, que tem sido
motivo de orgulho para esta Casa. Nenhum trabalho
sobre o crime organizado e o narcotráfico em nosso
País foi mais profundo do que o desenvolvido pela

referida CPI. Ainda ontem o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República fez uma referência elogiosa
a esse trabalho, dizendo que a impunidade não pode
continuar no País. A prorrogação por 120 dias
permitirá que esse trabalho se desenvolva e se
aprofunde cada vez mais, para que possamos
realmente coibir ou pelo menos diminuir a tão
maléfica influência do narcotráfico sobre a nossa
juventude, bem como combater o crime organizado e
a formação de quadrilhas.

Recentemente, o assassinato de uma prefeita,
em Mato Grosso do Sul, colocou a questão ainda
mais em evidência. Por se tratar de uma área de
fronteira, o incidente pode estar ligado a esse grave
problema.

Nós, que defendemos uma sociedade justa, em
que haja paz, fundamental para qualquer processo de
desenvolvimento, ficamos estarrecidos quando a CPI,
aprofundando-se nos trabalhos, verificou que em todo
o Brasil, sem qualquer exceção, as denúncias de
narcotráfico e de crime organizado são sempre
freqüentes. Por isso, Sr. Presidente, os trabalhos são
necessários, e a prorrogação é importante, para que a
Casa possa realmente ir ao fundo nesse setor,
sobretudo porque estamos prestando um grande
serviço ao País, principalmente em relação àquilo que
constitui o futuro do Brasil, que é a nossa juventude.

O Partido da Frente Liberal comunga com todos
aqueles que desejam a prorrogação dos trabalhos
por 120 dias, na certeza de que poderemos chegar a
grandes resultados. Ainda hoje, a CPI do Narcotráfico
encontra-se no Rio de Janeiro ouvindo pessoas
ligadas a essa questão, para podermos de uma vez
por todas enfrentar esse terrível problema - que não
é restrito aoRío de Janeiro; pelo contrário, diz
respeito ao País inteiro, sobretudo às áreas de
fronteira, onde se torna mais grave. Por isso, a
presença do Governo, do Poder Público, é cada vez
mais necessária.

A Câmara dos Deputados cumpre seu dever.
Essa CPI está dando seus frutos, numa
demonstração de que uma Comissão Parlamentar de
Inquérito é importante instrumento para que
possamos averiguar fatos e apresentar soluções para
os graves problemas do País.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, também quero
congratular-me com os membros da CPI do
Narcotráfico e somar-me aos que reconhecem o seu
esforço. No entanto, quero ser aqui a voz da moderação
em relação aos êxitos dessa CPI, registrando, em
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primeiro lugar, que essa não é a primeira Comissão
Parlamentar de Inquérito que investiga os crimes do
narcotráfico no Brasil. Outra houve, talvez há duas
Legislaturas, cujo Relator foi o próprio Deputado Moroni
Torgan, que também fez um esforço parecido.

A ponderação que faço, Sr. Presidente, parte da
convicção de que o coração, o centro propulsor e
dirigente do narcotráfico no Brasil não está na
fronteira do Acre com a Bolívia, ou nas cidades do in
terior do Maranhão. Essas ramificações devem ser
investigadas, mas não se opera a movimentação de
dezenas de bilhões de dólares, como faz o
narcotráfico, sem o apoio decidido do sistema
financeiro. Se não se investigar a lavagem do dinheiro
do narcotráfico, a participação do sistema financeiro
nessa operação, mais uma vez vamos pegar os
pequenos e os médios sem atingir os gigantes, sem
estabelecer a conexão.

Muitas vezes, o poderoso sistema financeiro
internacional é decisivo na cobertura, na operação e
no funcionamento do narcotráfico, no Brasil e no
mundo. Basta lembrar a grande obra do sociólogo
suíço Jean Ziegler "A Suíça lava mais branco", que
denuncia a presença do poderoso sistema financeiro
internacional amparando, protegendo e permitindo o
funcionamento do narcotráfico no mundo e no Brasil.

Com essa advertência, louvamos mais uma vez
o esforço da CPI e naturalmente aprovamos a
prorrogação do prazo para seu funcionamento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

Como vota o PMDB?
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, o PMDB com
certeza vota "sim". Na semana passada, quando
votamos o requerimento de urgência, ressaltamos a
necessidade de um prazo maior para a CPI. Falo
também como membro titular da referida Comissão,
que hoje se encontra no Rio de Janeiro.

Aproveito um argumento para consubstanciar
ainda mais esse pedido. Recentemente, no meu
estado, para minha infelicidade, ,uma prefeita foi
brutalmente assassinada. As primeiras investigações
direcionam para a possibilidade de ela ter feito
denúncias contra o narcotráfico na região de fronteira.
Na verdade, essas questões serão esclarecidas com
o empenho da Polícia F~deral, do próprio Governador
e das autoridades do meu estado. Mas, neste
momento, chamo a atenção para a importância que
tem a CPI do Narcotráfico. Por isso peço ao
Presidente e ao Relator, Deputado Moroni Torgan,
que façamos uma diligência também no Mato Grosso

do Sul, para somar esforços com a Polícia Federal,
com o Ministério Público e com o Poder Judiciário.

Por todos esses argumentos, Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, o PDT entende que, neste
momento em que a violência está sem controle e
existe em todos os níveis, incluindo o campo político
- exemplo nefasto é a morte da Prefeita de Mundo
Novo -, neste momento em que a paz no nosso meio
é exceção, a CPI demonstra ser possível, sim, que a
Câmara dos Deputados estabeleça um processo de
resgate da sua credibilidade junto às instituições
públicas.

Em nome do PDT, parabenizo a CPI pelo papel
que vem desempenhando ao furar o abscesso da
impunidade por meio do combate aos grandes
empresários, aos grandes grupos políticos e aos
setores vinculados aos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário que cumprem um desserviço à
população quando estão atuando junto ao crime
organizado.

O PDT é favorável à prorrogação do prazo de
trabalho dessa CPI e conclama os Parlamentares
para que continuem esse processo nas suas regiões,
nos seus estados, juntamente com a sociedade civil
organizada, com o Ministério Público, com a Polícia
Federal e com os juízes, para dar um basta ao crime
organizado no nosso País.

O PDT vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, peço aos
Srs. Deputados do Bloco PUPST/PSL que votem a fa
vor do projeto de resolução que prorroga por mais
120 dias o trabalho da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Narcotráfico. Essa Comissão está
desempenhando um trabalho excelente. Já que pode
quebrar sigilo bancário e requerer depoimentos,
consegue resultados muito mais rapidamente do que
o próprio Judiciário e a própria Polícia.

No meu Estado, o Rio de Janeiro, que está
dominado pela violência, o povo tem medo de sair às
ruas à noite. No Rio de Janeiro não há fábrica de
.armas, não há laboratório de refino de cocaína; a
população está na expectativa de saber de onde vêm
as drogas que tanto desgraçam o nosso estado.
Estamos na esperança de que essa CPI, que tem um
grupo de Deputados trabalhando hoje no Rio de Ja
neiro, possa apontar quem são as pessoas que estão
destruindo a nossa juventude e o nosso estado.

Por isso votamos "sim".
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o SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB
também tem uma posição muito clara a respeito dos
trabalhos da CPI e encaminha o voto "sim" a essa
prorrogação, por acreditar que o problema do
narcotráfico é um dos que mais causam apreensão
entre os nossos Pares, nesta Casa e em todo o
Congresso Nacional.

Nós entendemos que haveria a necessidade não
apenas dessa prorrogação de 120 dias, mas também
de uma discussão muito mais ampla, porque em 120
dias seguramente não acharemos todos os meandros,
todas as ramificações do narcotráfico, todos os males
que causa a praticamente todas as cidades brasileiras
e, diria mais, a todos os bair~os brasileiros.

Portanto, o PSDB encaminha o voto "sim",
acreditando que essa CPI esteja realmente fazendo
jus à sua missão e que é necessária a prorrogação
dos seus trabalhos por 120 dias.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador) Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, essa CPI foi instaurada há
aproximadamente seis meses. Desacreditada no
começo, muita gente não lhe deu tanta importância,
mas aos poucos seus membros, principalmente seu
Presidente e seu Relator, conseguiram dar ao País
uma prova mais do que suficiente da importância não
apenas da CPI, mas também do Congresso Nacional.

Se o Congresso Nacional tem como uma de
suas tarefas específicas acompanhar e fiscalizar as
ações dos entes públicos e principalmente, em
alguns momentos, exercer o papel de polícia e de
investigador, essa CPI mostra que o Congresso é
competente. Quando se lhe dão as condições, ele
responde positivamente.

Sr. Presidente, a CPI começou a dizer a este
Pafs que é possível moralizá-lo, colocar o dedo na
ferida, expor onde de fato ela existe. Essa ferida está
muitas vezes em lugares onde não gostarfamos que
estivesse, como na PM, no Judiciário, no Congresso e
em algumas esferas do Executivo.

O PT não apenas saúda a CPI pelo seu
trabalho, porque de fato é excelente e está
alcançando resultados extraordinários, muito além
dos esperados, mas também pede sua prorrogação
para que ela execute seus trabalhos até o fim.

Sr. Presidente, se a CPI parar agora, muita
gente boa e importante deste País poderá morrer.
Tenho quase certeza de que o que aconteceu com
Dorcelina de Oliveira Folador é fruto da maldade
desse pessoal que não quer que os fatos sejam
esclarecidos.
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Por isso, o PT vota pela prorrogação.
O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revisão

do orador) - Sr. Presidente, o PTB aproveita para
cumprir:nentar os membros da CPI, na pessoa do seu
Presidente, Deputado Magno Malta, membro do PTB.
Não só ele como também todos os membros se têm
esforçado, não têm medido esforços. Tenho certeza
de que o trabalho deles dará ainda mais credibilidade
à Câmara Federal.

Sr. Presidente, o PTB vota "sim".
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem

revisão do orador) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O trabalho que está sendo feito pela CPI está
trazendo à Nação informações de que antes não
dispúnhamos, nem sequer por parte daqueles que
fazem a grande imprensa investigativa, que procuram
documentar, esclarecer, interiorizar os fatos.

Digo mais, Sr. Presidente. Estou vendo na
imprensa hoje notícias de que traficantes vão
denunciar políticos e militares. Então, é melhor que se
aprofunde de vez a investigação. Vamos saber quais
os militares e os políticos envolvidos, para que
efetivamente a Nação tome conhecimento a fundo
dessa situação.

Imagino também, Sr. Presidente, que isso possa
chegar um dia à cidade de Londrina, onde hoje a
corrupção impera. Os promotores estão trabalhando
há meses e descobriram que há até o respaldo do
Poder Judiciário para que seja acobertado esse tipo
de corrupção.

Então, venho aqui dizer o nosso "sim", em nome
da bancada do PPS.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista também vota "sim".

O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PPB entende
que essa CPI é uma das mais importantes que esta
Câmara já teve. Como membro titular da CPI,
indicado pelo meu partido, sou testemunha da
importância dessa CPI, inclusive para esta Casa, que
pôde tirar daqui pessoas indesejáveis, qUE;
denegriam a imagem da Câmara dos Deputados
perante a sociedade.

Desse modo, o PPB vota "sim" para a
continuidade dessa CPI, que, como já disse, é muito
importante.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o Governo
encaminha o voto "sim", porque entende que os
trabalhos da CPI estão dando ao Brasil uma importante
contribuição, com a transparência na condução dessa
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investigação. Nós temos visto a grande repercussão
que a imprensa tem dado a esses trabalhos, inclusive
noticiando a presença de Parlamentares hoje no Rio de
Janeiro e em, outros estados onde há lideranças
políticas envolvidas nessa prática.

Com a prorrogação desse trabalho, tenho
certeza de que vamos ter mais informações e mais
ações positivas para a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o projeto de resolução.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Considero promulgada, nesta sessão, a seguinte:

RESOLUÇÃO NR 9, DE 1999

Prorroga o prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o avanço e a impunidade do
narcotráfico.

Faço saber que a Câmara dos deputados
apr9vou e ~u promulgo a seguinte Resolução:

Art. 12 Fica prorrogado por cento e vinte dias o
prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
avanço e a impunidade do narcotráfico.

Art.2l1 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-

PROJETO DE LEI NE 1.808-A, DE 1999
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nE 1.808, de 1999, que altera dispositivo
da Lei nE 9.615, de 1998, que institui normas
gerais sobre desporto e dá outras
providências. Pendente de Pareceres das
Comissões: de Educação, Cultura e Desporto
e de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, ao Sr. Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei

nll 1.808, de 1999, de autoria do Deputado Mendes
Ribeiro, apenas procura tornar compatfveis os arts.
94 e 27 da Lei nll 9.615.

Se não, vejamos: o § 22 do art. 28 prevê um
prazo de três anos para a entrada em vigor do art. 27
quando se tratar de sociedades civis de fins
econômicos e sociedades comerciais admitidas na
legislação em vigor. O art~ 94 prevê um prazo de dois
anos para que as entidades esportivas praticantes ou
participantes de competições de atletas profissionais
se adaptem ao disposto no art. 27, ou seja, para que
se transformem nos chamados clubes-empresas.

Sr. Presidente, esse prazo de dois anos
venceria no início do ano 2000, mas vários clubes
brasileiros ainda não conseguiram o chamado
patrocínio para o dito clube-empresa, e a exigüidade
de prazo obrigaria muitos deles a fazer qualquer tipo
de acordo, logicamente com prejuízo das suas
condições econômicas e financeiras.

A prorrogação por mais um ano - portanto, até o
ano 2001 - é de interesse da maioria dos clubes
brasileiros, principalmente dos de pequeno e médio
porte, que não têm o poder de negociação dos grandes
clubes. Portanto, nosso parecer é favorável ao projeto.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
Deputado Mendes Ribeiro Filho, que teve a feliz idéia
de fazer essa proposição, e o Deputado Eurico
Miranda, companheiro de partido, pela grande luta
que trava, sempre empenhado em salvar os clubes
brasileiros, e não apenas o seu, o Vasco da Gama.

O SR. PRESIDENTE' (Michel Temer) - O
parecer é pela aprovação.

SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a
palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado' Geové'.n Freitas

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB-GO. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nll

1.808, de 1999, de autoria do Deputado Mendes
Ribeiro Filho, visa alterar dispositivo da Lei n2 9.615,
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto,
dando prazo para entidades desportivas
adequarem-se àquele diploma legal.

A matéria foi distribuída para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que deve dar
parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, como dispõe o Regimento Interno,
art. 139, 11, c.

É o relatório.

Voto do Relator- com duas emendas de
nossa autoria.
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Em relação aos aspectos-sobre os quais deve
esta Casa manifestar-se, foram obedecidos, no
projeto original, os requisitos constitucionais relativos
à competência legislativa da União, às atribuições do
Congresso Nacional e à iniciativa, neste caso, ampla
e não reservada. Quanto à juridicidade, nenhum
reparo há a opor.

Já quanto à técnica legislativa, há um erro a ser
corrigido. O art. 1II dá nova redação ao art. 94 da lei a ser
alterada, mas o art. 2!l revoga aquele dispositivo,
desaparecendo, pois, não só a nova redação como
também a original, pelo que deve ser retirado do projeto,
sob pena de se ter a propositura como teratológica.
Além disso, falta a expressão "NR" ao final do dispositivo
alterado, como exige a Lei Complementar nll 95/98.

Diante do exposto, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei nll 1.808, de 1999, desde
que com as emendas que passo a ler.

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nll 1.80B,
de 1999:

Suprima-se o art. 211 do Projeto de Lei
nll 1.80B, de 1999.

Sala das Comissões, 3 de novembro
de 1999.

Deputado Geovan Freitas.

Emenda Aditiva:

Acrescente-se ao final da nova
redação dada ao art. 94 da Lei nll 9.615/9B,
pelo projeto, as letras maiúsculas "NR", en
tre parênteses.

Sala das Comissões, 3 de novembro
de 1999.

Deputado Geovan Freitas.

PARECER ESCRiTO ENCAMINHADO À MESA

PROJETO DE LEI Nll 1.808, DE 1999

Altera dispositivo da Lei nE ~.615,

de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências"

Autor: Deputado Mendes Ribeiro Filho
Relator: Deputado Geovan Freitas

I - Relatório

O presente projeto. de lei, de autoria do
Deputado Mendes Filho, visaalterar dispositivo da Lei
nll 9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto, dando prazo para entidades desportivas se
adequarem àquele diploma legal.

A matéria foi distribufda para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que deve dar

parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, como dispõe o Regimento Interno,
art. 139, 11, c.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Em relação aos aspectos sobre os quais deve
esta Casa se manifestar, estão obedecidos, no
projeto original, os requisitos constitucionais relativos
à competência legislativa da União (art. 22, XXIII,
C.F.) às atribuições do Congresso Nacional (art. 48,
caput, C.F.) e à iniciativa, nesta caso, ampla e não
reservada (art. 61, caput.). Quanto a juridicidade,
nenhum reparo há a opor.

Já quanto à técnica legislativa, há um erro a ser
corrigido. O art.1º dá nova redação ao art. 94 da lei a
ser alterada, mas o art. 211 revoga aquele dispositivo,
desaparecendo, pois, não só a nova redação como
também a original, pelo que·deve ser retirado do
projeto, sob pena de se ter a propositura como
teratológico. Além disso, falta a expressão "NR" ao fi
nal do dispositivo alterado, como exige a Lei
Complementar nº 95/98.

Diante do exposto votamos pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nll 1.808, de 1999, desde que com as
emendas em anexo.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Geovan Freitas, Relator.

PROJETO DE LEI Nll 1.BOB, DE 1999

"Altera dispositivo da Lei nll 9.615,
de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências".

Emenda Supressiva

Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei nE 1.808,
de 1999.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999 
Deputado Geovan Freitas, Relator.

PROJETO DE LEI Nll 1.808, DE 1999

"Altera dispositivo da Lei nE 9.615,
de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências"

Emenda Aditiva

Acrescente-se ao final da nova redação dada ao
art. 94 da Lei nll 9.615/98, pelo projeto, as letras
maiúsculas "NR", entre parênteses.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Geovan Freitas, Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela aprovação, com oferecimento de duas
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela

tor designado pela Mesa, em substituição à Comisão
de Constituição e Justiça e de Redação, ao apreciar o
projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos
as seguintes:

EMENDAS

N° 1

Emenda Supressiva

Suprima-se o art. 2° do Projeto de Lei nO 1.808,
de 1999

N°2

Emenda Aditiva

Acresce-se ao final da nova redação dada ao
art. 94 da Lei nO 9.615, pelo projeto, as letras
maiúsculas "NR", entre parênteses.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de
projeto importante, que aumenta de dois para três
anos o prazo para que as entidades esportivas se
adaptem à forma de clubes-empresas, um dispositivo
da Lei Pelé. O projeto altera o art. 94 da Lei nº 9.615,
adaptando-o ao art. 27.

Considerando que o projeto do nobre Deputado
Mendes Ribeiro Filho é muito significativo para um
País onde a prática do esporte é uma das mais
importantes formas de lazer, um país que tem no
futebol um dos seus grandes lenitivos, eu gostaria
que fossem lidas as duas emendas, para que delas
possamos tomar conhecimento. (Pausa.)

Sr. Presidente, já fui esclarecido de que as duas
emendas visam apenas à técnica legislativa do
projeto.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para não

haver dúvida, vamos reler as duas emendas. Uma é
emenda supressiva: "Suprima-se o art. 22 do Projeto
de Lei nº 1.808/9911

• Outra, emenda aditiva:

"Acrescente-se ao final da nova redação dada ao art.
94 da Lei n2 9. 615/98 pelo projeto as letras
maiúsculas 'NR', entre parêntesesll

•

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB, Deputado Eurico Miranda?

O SR. EURICO MIRANDA (PPB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse é um projeto
que se impõe, até porque a obrigatoriedade da Lei
Pelé de transformar clubes em empresas é de difícil
aplicação. A maioria dos clubes profissionais do Brasil
não tem condições de se transformar em empresa.
Quando muito, poderiam transformar-se em
microempresas, mas jamais em empresas, porque a
maioria dos clubes não chega a ter cinco
funcionários.

A prorrogação é tempo suficiente para que esta
Casa transforme a obrigatoriedade em questão
opcional. Há uma diferença entre tratar os clubes
como empresas e obrigá-los a se transformar em
empresa. É isso que esta Casa terá a oportunidade
de discutir, talvez na próxima Legislatura. Por isso
impõe-se a dilatação desse prazo em mais um ano,
deixando de vigorar a partir de março.

Veio em muito boa hora a proposição do ilustre
Deputado Mendes Ribeiro, proposição essa fruto de
um clamor de toda a opinião pública esportiva.

O PPB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PT?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT também
vota "sim", pela adequação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL entende aue
tudo aquilo que visa fortalecer o esporte no País deve
receber nosso apoio, pois o esporte ajuda a combater
a criminalidade e a formar uma geração de jovens
sadios.

Por isso o PL encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Deputados que estiverem de acordo com as
em~ndas permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTEI(Michel Temer) - Vou

submeter a votos o

PROJETO DE LEI N° 1.808 DE 1999

O Congresso Nacional decreta:



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 52153

Art. 10 - O art. 94 da Lei nO 9.615, de 24 de
março de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 94 - As entidades desportivas
praticantes ou participantes de competições
de atletas profissionais terão o prazo de três
anos para se adaptar ao art. 27."

Art.2º Fica revogado o art. 94 da Lei nº 9.615 de
24 de março de 1999.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim",
pela prorrogação do prazo para que as entidades
desportivas possam organizar-se melhor.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero não
só encaminhar o voto do PMDB, mas também falar
como autor do projeto.

Quando vinha de São Paulo, fui abordado por
um passageiro que me disse estar vindo a Brasília
exatamente para falar comigo sobre a prorrogação do
prazo estipulado pela Lei Pelé. Era um desportista
que participa de competição oficial pela Federação de
Canoagem. Ele disse que, com essa lei, para
continuar participando das competições tinha de
transformar-se em empresa.

Não estamos aqui tentando dar um prazo maior
aos mais de 500 clubes brasileiros; estamos, sim,
dando prazo a Gustavo Kuerten, aos meninos da
esgrima, àqueles que lutam judô, enfim, a todos
aqueles que praticam jesporte e necessariamente
precisam transformar-se em empresas.

Sou contra o dispositivo da lei - já o disse na
minha justificativa -, mas acho que esta Casa ainda
não está preparada para revisá-Ia quanto ao seu
mérito. Dessa forma, é fundamental que neste
momento esta Casa possa fazer aquilo que, no meu
modesto entender, precisa ser feito: a prorrogação
por um ano. E por isso o PMDB vota favoravelmente
ao projeto de minha autoria.

O SR. CELSO GIGLlO (PTB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é importante
salientar que, além da prorrogação, para a qual havia,
inicialmente, um nível de discordância, fica um
aspecto importantíssimo, neste momento levantado
pelo projeto, e acredito que a intenção central é esta:

permitir que clubes com um potencial muito inferior
aos chamados grandes clubes brasileiros, clubes, por
exemplo, do interior da Bahia, que não tenham a
estrutura dos paulistas, tenham uma margem de
tempo adequada para que esta Casa possa, à luz do
debate, encontrar alternativas para eliminar algumas
das exigências contidas na lei.

Portanto, esse prazo possibilitará mostrarmos
que essa exigência poderá levar, por um lado, a um
açodamento na formação de empresas, e, por outro,
a uma completa eliminação de alguns clubes, por
conta da inviabilidade de cumprir essas exigências,
frustrando, sem dúvida nenhuma, milhares de
torcedores de pequenos clubes que, em cidades do
interior, promovem a alegria de diversas pessoas,
pelo Brasil afora.

É bom lembrar que esse projeto é de larga
polêmica, vivenciada, particularmente, pelos
Deputados Arnaldo Faria de Sá, Eurico Miranda, Aldo
Rebelo, Arlindo Chinaglia e outros que tiveram a
oportunidade de enfrentar a controvérsia que o
próprio esporte termina por também trazer a esta
Casa, a partir do grau de popularidade que o futebol,
principalmente, tem no Brasil.

Como disse o Deputado Mendes Ribeiro Filho,
isso não se aplica exclusivamente ao futebol. É bom
que fique muito claro. Apesar de tudo no Brasil girar
em tomo do futebol, por conta da mídia e da
expressão que o futebol, de certa forma, tem
adquirido nos últimos anos, os outros esportes
também ganham com essa medida, possibilitando
que o Brasil se. transforme numa grande potência
esportiva, para a disputa não só de campeonatos
pan-americanos, mas também de copas
internacionais.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores vota
favoravelmente ao projeto para permitir que esse
tempo sirva para a correção de possíveis distorções
nessa lei, que foi sobejamente discutida nesta Casa,
mas merece adequações, a partir da realidade e da
situação de todos os clubes deste Brasil.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos
reconhecemos a glória que representa para o nosso
País a figura do ex-jogador Pelé, mas nem isso torna
a lei que leva o seu nome algo perfeito, como prova
agora o projeto apresentado pelo Deputado Mendes
Ribeiro Filho.

Acho de uma certa violência obrigar todos os
clubes de futebol a se transformarem em empresas.
Os espanhóis foram mais prudentes ao darem a
opção para que os clubes se transformassem em
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empresa ou não. Grandes clubes da Espanha, clubes
de massa como o Real Madri, o Barcelona, o Atlético
de Bilbao, do país basco, optaram por não se
transformar em empresa. Essa foi a opção dos seus
sócios e dirigentes. Acho que essa opção também
poderia ser oferecida no Brasil. Seria um desastre
que a própria lei inviabilizasse, como disse aqui o
Deputado do PT da Bahia, clubes não apenas como o
Esporte Clube Bahia ou o Vitória, mas mesmo o
modesto Ipiranga ou o modesto Fluminense de Feira
de Santana. Isso já prova que é uma lei, nesse caso,
inócua.

Por essa razão, Sr. Presidente, pelo menos o
adiamento é um gesto de prudência e de moderação,
para que a lei possa ser melhor examinada, inclusive
no seu conteúdo, para se saber se a obrigatoriedade
é a medida mais importante ou se a opção para cada
clube não seria, na verdade, o mais aconselhável.

O PCdoS encaminha o voto "sim" ao projeto do
Deputado Mendes Ribeiro.

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB,
após ouvida. a sua assessoria e analisadas as
alterações que deveriam ter sido feitas, vota pela
aprovação do projeto.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende que deve
haver, um aprofundamento da discussão das
questões relacionadas a esse projeto, mas, dada a
oportunidade, em março, do término da vigência,
acreditl;t que é prudente que prorroguemos o prazo.

O 'PDT encaminha o voto favorável ao projeto do
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que todas
as Lideranças se estão manifestando com profundo
conhecimento da matéria, porque é a realidade que
está vivendo hoje o esporte brasileiro.

A lei não trata apenas do futebol, como disse o
Deputado Mendes Ribeiro Filho. Infelizmente, a lei
trata os outros esportes da mesma maneirá que o
futebol, o que é um item negativo dessa lei que
precisa ser alterado. Essa lei precisa ter dois
capítulos: um que trate do futebol e outro que tr~te de
outros esportes. .

Hoje S.Exa. citou quem pratica canoagem. A
maioria dos atletas de ponta das diversas
modalidades de esporte, hoje, no Brasil, recebem
uma remuneração a título de ajuda de custo e de
transporte, e a lei obriga a tratá-los como
profissionais, obriga-os a se transformarem em
empresa pljifa poderem disputar as competições. Isso

impõe uma alteração da lei. Como o prazo fatal é
março do próximo ano, impõe-se essa dilatação do
prazo, como já dissemos antes.

O PPB, mais uma vez, parabeniza o Deputado
Mendes Ribeiro Filho, que, sensível ao clamor das
bases esportivas, apresentou esse projeto, e vota
"sim".

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim", porque entende
importante dar essa prorrogação de prazo. Não
estamos falando só de futebol. Estamos falando de
todos os esportes que são praticados no País.

Entendemos que os clubes que praticam o
futebol profissional devem ser tratados como
empresas pelos órgãos fiscalizatórios do Governo e
como contribuintes que devem ser, em nível de
empresa, para o faturamento dos patrocínios e a
venda dos seus jogadores, mas não se devem tornar
necessariamente uma pessoa jurídica, uma empresa.

Portanto, essa prorrogação permitirá que esta
Casa volte a debater esse tema oportunamente e, se
for o caso, atenda ao entendimento dos Deputados
Mendes Ribeiro Filho e Eurico Miranda de que esse
item seja revisto, para melhorar o desenvolvimento do
esporte brasileiro.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista entende que realmente devemos dar a
opção ao clube de ser empresa, e, portanto,
encaminha o voto "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, só gostaria, an
tes da votação, de destacar que tive a honra de
presidir a Comissão que estudou, discutiu e votou a
chamada Lei Pelé. E é bom destacar que esse projeto
de lei foi votado por unanimidade na Casa e, depois
de muita negociação de todas as :Jancadas,
sancionado pelo Presidente da República. Tratava-se
de um texto que poderia conter imperfeições, mas, na
verdade, foi resultado de ampla negociação, que
envolveu entidades dos esportes de todo o País.
Então, é bom que se destaque que esse projeto foi
aprovado por unanimidade na Casa por todos os
partidos.

Quanto ao projeto de hoje, que modifica a Lei
Pelé, ampliando o prazo para que o clube se
transforme em empresa, não há dúvidas de que é
meritório; temos de estender esse prazo. Destaco
ainda que o Governo editou recente medida
provisória que também mexe na Lei Pelé, na questão
do patrocínio. Trata-se de um erro de redação da
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medida provisória, o qual terá de ser corrigido. O
Governo, tentando impedir que a mesma empresa
tenha o controle do departamento de futebol de dois
clubes - pode ter a mesma empresa o controle de
apenas um departamento de futebol, de um clube
apenas -, avançou no texto e, no meu modo de ver,
proíbe o patrocínio, a co-gestão inclusive de mais de
uma empresa. Então, repito, a medida provisória terá
de ser modificada pelo Governo. Está presente o
Deputado Eurico Miranda, memb~o da Comissão, que
nos acompanhou.

É bom destacar que o projeto é meritório, tem de
ser aprovado. Cumprimento o Deputado Mendes
Ribeiro, mas a Lei Pelé foi resultado de ampla
negociação entre todas as bancadas e agora tem de
ser aperfeiçoada. Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o projeto. Aqueles que forem pela aprovação
permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N2 1.S0S-B, DE 1999

Altera dispositivo da Lei n2 9.615, de
24 de março de 1995, que "institui
normas gerais sobre desporto e dá
outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 94 da Lei nº 9.615, de 24 de março

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 94. As entidades desportivas
praticantes ou participantes de competições
de atletas profissionais terão o prazo de três
anos para se adaptar ao disposto no art. 27
desta lei." (NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Geovan Freitas, Relator

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Sr.
que a aprovam queiram permanecer como estão.

(Pausa)
APROVADA.
Vai ao Senado Federal.
O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PFL - BA. Pela .
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a V. Exª permissão para informar a todos os membros
da Comissão da Reforma do Poder Judiciário que
suspendemos os trabalhos, mas precisamos retornar,
a fim de votar alguns importantes destaques.

Peço a compreensão e a solidariedade de
todos, inclusive de V. Exª, Sr. Presidente, pois sei que
a matéria constitui item da agenda positiva da
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª minha solidariedade e peço que atendam ao
pleito do Presidente da Comissão, Deputado Jairo
Carneiro.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cabe fazer um agradecimento ao Deputado Zezé
Perrella, autor do projeto principal, que permitiu fosse
ele desapensado da proposição sob apreciação.
Quero agradecer aos Deputados Eurico Miranda,
Arnaldo Faria de Sá, a todos os Líderes, ao Deputado
Germano Rigotto, Relator da matéria, que também
me orientou, assim como à bancada gaúcha, visto
que o projeto é assinado por mim, mas tem o apoio de
toda a bancada gaúcha.

Era o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

- 1-

PROJETO DE LEI Nº 4.811-A, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.811, de 1998, que disciplina o
regime de emprego público do pessoal da
Administração Federal Direta, autárquica e
fundacional; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação deste, das Emendas
de nQs 1/98, 2198, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98,
7/98,8/98,9/98, 15/98, 16/98, 17/98,20/98,
22/98, 23/98, 2199, 3/99, 5/99, 6/99, 7/99,
8/99 e 9/99, apresentadas na Comissão,
com substitutivo; e pela rejeição das
emendas de nºs 10/98, 11/98, 12198, 13/98,
14/98, 18/98, 19/98, 21/98, 24/98, 25/98,
1/99,4/99, 10/99, e 11/99, apresentadas na
Comissão, contra o voto do Deputado



o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
oferecer parecer ao projeto, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
concedo a palavra ao Deputado Paulo Magalhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão. do orador.) - Sr.
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Vivaldo Barbosa. Com complementação de Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
voto do Relator (Relator: Sr. Jovair Arantes). nº 4.811, de 1998, originário do Poder Executivo,
Pendente de parecer da Comissão de disciplina o regime de emprego público do pessoal da
Constituição e Justiça e de Redação. administração federal direta, autárquica e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos fundacional.
Srs. Deputados que permaneçam em plenário. Segundo a Exposição de Motivos nº 64, de
Vamos ouvir o parecer do Relator e em seguida 1998, que o acompanha, tem o projeto o escopo de
discutir a matéria. Se houver tempo, votaremos ainda adotar o modelo celetista para a grande maioria dos
hoje. Se não houver condições de votar hoje, empregos efetivos do serviço público. Assim, os
votaremos na sessão de amanhã. Assim, peço aos servidores públicos passariam a ter, na legislação
Srs. Deputados que permaneçam em plenário. trabalhista, o regime comum e, no regime estatutário

Vamos aguardar o Relator. da Lei nº 8.112, de 1990, o regime especial.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Para tanto, o projeto enumera, no art. 12

, as
Presidente, peço a palavra pela ordem. carreiras que serão regidas pelo regime estatutário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Por via de exceção, todas as demais ali não
ExI' a palavra. compreendidas ficarão submetidas ao regime do

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP. Decreto Lei n2 5.452, de 1943, ou seja, à
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votaremos Consolidação das Leis do Trabalho, como explicitado
na sessão de amanhã depois do destrancamento da no caput do art. 22

, no § 1º desse artigo. Essa
pauta, uma vez que na sessão de amanhã a pauta submissão alcançará o pessoal admitido após a data
estará trancada. da vigência da lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ V. Exi! O art. 3º estabelece obrigatoriedade de
tem razão. Há urgência constitucional. Se se concurso público para contratação de pessoal no
destravar a pauta, vamos votar. Vamos tentar votar emprego público e o art. 4º trata das hipóteses de
hoje, então. dispensa desse pessoal.

O SR. WALTER PINHEIRO _ Sr. Presidente, Para justificar a medida, argumenta-se na
peço a palavra pela ordem. exposição de motivos: "Essa fórmula confere maior

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. flexibilidade à relação de emprego no âmbito do
ExI' a palavra. Estado, a par de transferir ao regime previdenciário

O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ -BA. Pela comum os servidores regidos pela legislação
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, trabalhista. Tais vantagens representam considerável
quero fazer um alerta com relação, primeiro, ao economia para as finanças públicas em momento
aspecto do qual o Deputado Arnaldo Faria de Sá crucial de ajuste de contas, dado o déficit da
tratou. O outro é em relação ao retorno dos trabalhos Previdência do setor público, incapaz de se
da Comissão de Constituição eJustiça e de Redação, auto-sustentar, por falha estrutural de concepção".
que só pode dar-se após o encerramento da Ordem De acordo com o art. 32,111, "a", do Regimento
do Dia no plenário. Portanto, apesar da importância Interno, cabe a esta Comissão examinar o projeto, as
do pleito do Deputado Jairo Carneiro, é preciso frisar emendas e o substitutivo, sob os aspectos da
que aquela Comissão só poderá retornar aos seus constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
trabalhos após o encerramento da Ordem do Dia. Sob esse enfoque, é de se realçar que estão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem cumpridas as disposições pertinentes à
razão V. ExI' constitucionalidade, no que diz respeito à

competência da União para legislar sobre o assunto,
nos termos do art. 48, IX, da Constituição Federal.

Ainda sobre a constitucionalidade das
proposições, desta feita à luz do art. 61 da Carta
Política, que trata da iniciativa legislativa, o assunto
está a merecer algumas observações.

De acordo com o § 12, inciso 11, alínea "c" desse
artigo, compete ao Sr. Presidente da República
iniciativa privativa das leis que disponham sobre
servidores públicos da União e territórios, seu regime
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jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria.

O projeto nenhuma alteração introduz no re
gime estatutário da Lei nº 8.112, de 1990. Apenas
enumera, no art. 112, quais cargos e carreiras
permanecem submetidos a esse regime. Em relação
exclusivamente a esses cargos e carreiras, a
enumeração é, na prática, ineficaz, haja vista que os
mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da
referida lei.

O art. 212 pretende, por via de exceção, que as
atividades não compreendidas no art. 1º sejam
exercidas sob forma de empregos públicos, regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho, com as
modificações previstas no art. 412 (que trata de
dispensa de empregado público), a contar da
vigência da lei em que vier a se converter o projeto.

Ocorre que a abrangência dada ao art. 212 traz,
como conseqüência, sua inconstitucionalidade, por
vício de iniciativa. É que, a prevalecer a redação ali
prevista, poder-se-á argumentar que estarão
submetidos ao regime celetista, a partir da admissão,
não só todos os demais servidores do Poder
Executivo não relacionados no art. 1º, mas também,
sem exceção, todos os servidores do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas da União.

A inconstitucionalidade resulta da violação das
disposições constitucionais que asseguram
expressamente aos Poderes Legislativo e Judiciário a
iniciativa privativa de leis que disponham sobre a
criação e extinção de cargos, que são da essência do
princípio da separação e da independência dos
Poderes, inscrito no art. 212 da Lei Maior, competência
constitucional também conferida ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas da União em razão
da autonomia administrativa e funcional que lhes é
reconhecida constitucionalmente. Os ..dispositivos
que se tem por violados são: art. 51, inciso IV; art.
52, inciso XIII; art. 96, inciso I, alínea "e", e 11, alínea
"b"; art. 127, § 2Q

; e art. 73, caput, da Constituição
Federal.

Note-se que o § 212 do art. 212 subordina a criação
e remuneração dos empregos públicos à disciplina a
ser estabelecida em lei específica. Mais uma vez, a
prevalecer a redaÇão dada ao caput do art. 212, a
exigência contraria aqueles dispositivos, em especial
os que dizem respeito ao Poder Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas da União, já que para
estes a Constituição só admite a criação de cargos e
não de empregos. Em relação ao Poder Legislativo,
embora a Constituição lhe autorize criar, transformar

e extinguir não só cargos, mas também empregos,
devido às peculiaridades de seus serviços, não pode
a lei ordinária, mesmo dispondo sobre regime
jurídico, invadir esfera de competência constitucional
privativa das Casas do Congresso Nacional, para
impor-lhe unicamente o regime de emprego público.

A fim de sanar o vício apontado, sugerimos
emenda de redação ao art. 2º do projeto, com o
objetivo de suprimir a expressão "no exercício de
atividades não compreendidas nas carreiras a que se
refere o artigo anterior", e para corrigir impropriedade
quanto à técnica legislativa.

No que tange ao Substitutivo, sugerimos a
supressão do art. 6º, para adequá-lo à Lei
Complementar nº 95, de 1998, que "Dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece normas
para a consolidação dos atos normativos que
menciona". Esta lei, a teor do seu art. 912, torna
desnecessária a cláusula de revogação genérica ali
prevista.

Diante do exposto, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei nº 4.811, de 1998, das
Emendas de nQs 01/98 a 25/98, e emendas nQs 01/99
e 11/99, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho e
Administração e Serviço Público, nos termos das
emendas anexas.

É o relatório, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À
MESA:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N2 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Paulo Magalhães

I - Relatório

O Projeto de lei em epígrafe, originário do Poder
Executivo, "disciplina o regime de emprego do
pessoal da Administração Federal direta, autárquica
e fundacional".

Segundo a Exposição de Motivos nº 64, de
1998, que o acompanha, tem ele "por escopo adotar o
"modelo celetista" para a grande maioria dos
empregos efetivos no serviço público". Assim, os



52158 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Novembro de 1999

servidores públicos passariam a ter na legislação
trabalhista o.regime comum e, no regime estatutário
da Lei n2 8.112, de 1990, o regime especial.

Para tanto, o projeto enumera, no art. 1!l, quais
as carreiras que serão regidas pelo regime
estatutário. Por via de exceção, todas as demais ali
não compreendidas ficarão submetidas ao regime do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho, como explicitado no caput do art. 2!l
No § 12 deste artigo, consta que essa submissão
alcançará o "pessoal admitido após a data de
vigência desta lei".

O art. 3º estabelece a obrigatoriedade de
concurso público para a contratação de pessoal para
emprego píblico e art. 4º trata de hipóteses de
despensa desse pessoal.

Para justificar a medida, argumenta-se na
exposição de motivos:

"Essa fórmula confere maior
flexibilidade à relação de emprego no
âmbito do Estado, a par de transferir ao re
gime previdenciário comum os servidores
regidos pela legislação trabalhista. Tais
vantagens representam considerável
economia para as finanças públicas, em
momento crucial de ajuste de contas, dado
o déficit da previdência do setor público,
incapaz de se auto-sustentar, por falha
estrutural de concepção."

Durante a legislatura passada, foram
apresentadas na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, no prazo regimen
tal, vinte e cinco emendas, quais sejam as de
números:

1/98 (Deputado Eduardo Campos);
2/98 (Deputado Arnaldo Faria de Sá); 3/98
(Deputado Pedro Henry); 4/98 a 13/98,
tendo as de nºs 4/98 e 8/98 e as de nºs 6/98
e 7/98 idêntica redação (Deputada Maria
Laura); 14/98 (Deputado Paulo Rocha);
15/98 e 16/98 (Deputado Hélio Rosas e
Outros); 17/98 e 25/98 (Deputado Severino
Cavalcanti); 18/98 a 20/98 (Deputado Miro
Teixeira); 21/98 (Deputado Agnelo Queiroz);
22/98 (Deputado Geddel Vieira Lima e
Outros); 23/98 Gilvan Freire); 24/98
(Deputado Roberto Balestra).

Reaberto o prazo na presente legislatura, o
projeto recebeu onze emendas na mesma Comissão,
quais sejam as de números:

1/99 (Deputado Ubiratan Aguiar); 2/99
(Deputado Pedro Celso); 3/99 (Deputado
Moacir Micheletto); 4/99 (Deputado
Wellington Dias); 5/99 e 6/99 (Deputado
Zaire Rezende); 7/99 (Deputado Marcus
Vicente); 8/99 (Deputado Arnaldo Faria de
Sá); 9/99 (Deputado Aroldo Cedraz); 10/99
e 11/99 (Deputado Darcísio Perondi).

Relativamente ao conteúdo das emendas, a
maioria propõe a inclusão de servidores de outros
cargos ou carreiras no regime estatutário. Tratam do
assunto das emendas de números 1/98, 2/98, 3/98,
4/98, 5/98, 6/98, 7/98, 8/98, 14/98, 15/98, 16/98,
17/98,20/98,21/98,22/98,23/98,24/98,25/98, 1/99,
2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99, e 9/99.

Verifica-se que a maior parte dessas emendas
demonstra preocupação em inserir no regime
estatutário servidores voltados, em especial, para as
seguintes atividades: a) de fiscalização e
arrecadação tributária, previdenciária e do trabalho,
de orçamento e finanças e de controle interno e
externo (Emendas nºs 1/98, 2/98, 5/98, 14/98, 15/98,
16/98, 20/98, 22/98, 2/99, 5/99, 7/99 e 8/99); b) de
fiscalização de defesa agropecuária (emendas nºs
5/98,20/98,23/98,2/99,3/99,5/99,6/99, 7/99 e 9/99;
c) de fiscalização de cadastro e tributação rural
(emenda n!l 4/99); d) de fiscalização das agências
nacionais reguladoras e de fiscalização de setores
econômicos (emendas nºs 24/98 e 25/98); e) de
especialistas em políticas pública~ e gestão
governamental (emendas n!ls 5/98, 20/98, 22/98 e
5/99). Pretendem incluir no mesmo regime: os oficiais
de chancelaria (emenda nº 21/98, 22/98 e 1/99);
carreiras diversas pertencentes ao Poder Executivo
(emenda nº 5/98 e 20/98).

Ainda sobre a inclusão de carreiras no regime
da Lei nº 8.112, de 1990, tem-se: a) atividade de
elaboração legislativa (emenda nº 5/98); b) servidores
do Poder Judiciário (emenda nºs 5/98 e 8/99); e c)
ocupantes de cargos públicos das carreiras que
desenvolvem atividades exclusivas de Estado,
referidas na lei complementar de que trata o art. 41,
11I, da Constituição Federal e enumera quais são
essas atividades (emendas nºs 4/98,5/98,8/98). Há
propostas para dispor que atos do Procurador-Geral
da República, dos Presidentes da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal de Contas da União definirão os
cargos que serão regidos pelo regime estatutário
(emendas nºs 6/98 e 7/98, com idêntica redação).

A emenda nº 9/98 estabelece que serão regidos
pela CLT os empregos públicos de caráter temporário
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ou de suporte operacional. A emenda nº 10/98
suprime o art. 22

Modificam o art. 42 as emendas nºs 11/98, para
reduzir o percentual de pontuação e alterar o prazo
estabelecido para avaliação do desempenho; 12/98,
para determinar a extinção do emprego cujo titular for
dispensado pela necessidade de redução de quadro
de pessoal, por excesso de despesa, e vedar a
criação de funções iguais ou correlatas pelo prazo de
quatro anos; 13/98, para dispor sobre a preferência
de reintegração, pelo prazo de cinco anos, para quem
for dispensado pela razão antes referida; 18/98, para
estender aos empregados públicos as mesmas
garantias assegurada~ no inciso 111 do art. 41 da CF
aos servidores públicos estáveis, em caso de
demissão; e 19/98, para suprimir o inciso 111.

As emendas n2s .1 0/99 e 11/99 alteram os arts.
22 e 32, para preservar a forma de admissão dos
atuais empregados das sociedades, cujo controle
pertença à União, limitando-se a segunda emenda
àqueles que prestem serviços na área de saúde.

É esse, em síntese, o conteúdo das emendas.

O projeto de lei foi distribuído às Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação e tramita em re
gime de urgência, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno.

Na primeira Comissão, recebeu Substitutivo
tendente a subordinar a criação dos empregados a
que se refere o projeto as leis específicas; a vedar a
aplicação do regime celetista aos servidores que, à
data da publicação dessas leis, se encontrarem no re
gime estatutário da Lei n2 8.112, de 1990; definir a
situação jurídica de servidores admitidos por contrato
temporário, cujo tempo de contratação vem sendo
sucessivamente prorrogado; e a estabelecer as
hipóteses de rescisão, por ato unilateral da
administração pública, de contrato de trabalho por
prazo indeterminado.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea, a, do
Regimento Interno, cabe aesta Comissão examinar o
projeto, as emendas e o substitutivo sob os aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.

Sob esse enfoque,·é de realçar que estão
cumpridas as disposições pertinentes à
constitucionalidade no que diz respeito à
competência da União para legislar sobre o assunto,

nos termos do art. 48, inciso XIX, da Constituição
Federal.

Ainda sobre a constitucionalidade das
proposições, desta feita à luz do art. 61 da Carta
Política, que trata da iniciativa legislativa, o assunto
está a merecer algumas observações:

De acordo com o § 1º, inciso 11, alínea c, desse
artigo, compete ao Presidente da República iniciativa
privativa das leis que disponham sobre servidores
públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

O projeto nenhuma alteração introduz no regime
estatutário da Lei nº 8.112, de 1990. Apenas
enumera, no art. 1º, quais cargos e carreiras
permanecem submetidos a esse regime. Em relação
exclusivamente esses cargos e carreiras, a
enumeração é, na prática, ineficaz, haja vista que os
mesmos já estão vinculados ao regime jurídico da
referida lei.

O art. 2º pretende, por via de exceção, que as
atividades não compreendidas no art. 1º sejam
exercidas sob a forma de empregos públicos, regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho; com as
modificações previstas no art. 4º (que trata de
dispensa de empregado público), a contar da
vigência da lei em que vier se converter o projeto.

Ocorre que a abrangência dada ao art. 2º traz,
como conseqüência, sua inconstitucionalidade, por
vício de iniciativa. É que, a prevalecer a redação ali
prevista, poder-se-á argumentar que estarão
submetidos ao regime celetista, a partir da admissão,
não só todos os demais servidores do Poder
Executivo não relacionados no art. 1º, mas também,
sem exceção, todos os servidores do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas da União.

A inconstitucionalidade resulta da violação de
disposições constitucionais que asseguram,
expressamente, aos Poderes Legislativo e Judiciário
a iniciativa privativa de leis, que disponham sobre a
criação e extinção de cargos; que são da essência do
princípio da separação e da independência dos
Poderes, inscrito no art. 2º da Lei Maior, competência
constitucional também conferida ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas da União em razão da
autonomia administrativa e funcional que lhes é
reconhecida constitucionalmente. Os dispositivos que
se tem por violados são os arts. 51, inciso IV, 52,
inciso XIII, 96, incisos I, alínea e e 11, alínea b, § 2º e
73, caput, da Constituição Federal.

Note-se que o § 2º do art. 2º subordina a criação
e remuneração dos empregos públicos à disciplina a
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ser estabelecida em lei específica. Mais uma vez, a
prevalecer a redação dada ao caput do art. 2º, a
exigência contraria aqueles dispositivos, em especial
aos que dizem respeito ao Poder Judiciário,
Ministério Público e Tribunal de Contas da União, já
que para estes a Constituição só admite a criação de
cargos e não de empregos. Em relação ao Poder
Legislativo, embora a Constituição lhe autorize criar,
transformar e extinguir não só cargos, mas também
empregos, devido às peculiaridades de seus
serviços, não pode a lei ordinária, mesmo dispondo
sobre regime jurídico, invadir esfera de competência
constitucional privativa das Casas do Congresso
Nacional, para impor-lhes unicamente o regime de
emprego público.

A fim de sanar o vício apontado, sugerimos
emenda de redação ao art. 2º do projeto, com o
objetivo de suprimir a expressão "no exercício de
atividades não compreendidas nas carreiras a que se
refere o artigo anterior", e para corrigir impropriedade
quanto à técnica legislativa.

No que tange ao substitutivo, sugerimos a
supressão do art. 6º, para adequá-lo à Lei
Complementar n2 95, de 1998, que "Dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece normas
para a consolidação dos atos normativos que
menciona". Esta lei, a teor do seu art. 9º, tornou
desnecessária a cláusula de revogação genérica ali
prevista.

Diante do exposto, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei nº 4.811, de 1998, das
Emendas n2s 1/98 a 25/98 e 1/99 a 11/99 e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nos termos das
emendas anexas.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Paulo Magalhães, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N2 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional.

Emenda Modificativa

Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação:

"Art. 22 É regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e legislação trabalhista correlata,
naquilo que a presente lei não disponha em
contrário, o pessoal admitido na
Administração Federal direta, autárquica e
fundacional para empregos públicos.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Paulo Magalhães, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 4.811, DE 1998

Disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional

Subemenda Supressiva

Suprima-se o art. 62 do Substitutivo.
Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado

Paulo Magalhães, Relator.
O SR. PRESIDENTE {Heráclito Fortes} - O

relatório é pela aprovação.
Há oradores inscritos para discutir a matéria.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Avenzoar

Arruda, para discutir.
O SR. AVENZOAR ARRUDA {PT - PB. Sem

revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o presente projeto de lei, na
realidade, é a continuidade daquele debate que já
fizemos aqui sobre a questão da carreira exclusiva de
Estado, só que agora tem o mérito de piorar ainda
mais a situação.

Quando se discutia a questão das carreiras
exclusivas de Estado, dizia-se que aquelas carreiras
teriam alguma vantagem a mais. Mas, não; esse
projeto consolida a visão de que as chamadas
carreiras exclusivas de Estado na verdade ficarão
com o Estatuto dos Servidores Públicos, e os demais
passarão a ser celetistas e chamados de
empregados públicos.

Quem serão esses empregados públicos?
Serão os professores das universidades, os
professores das escolas técnicas, os médicos, inclu
sive os legistas, os engenheiros. Esses serão, de fato,
os empregados públicos, regidos pela CLT e
demissíveis a qualquer momento. É exatamente isso
que está no projeto.

Isso significa, por exemplo, que os engenheiros
que irão fazer alguma fiscalização em obras lá no
Palace I e 11 terão a consciência de que a qualquer
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momento serão avaliados por desempenho. Acham
V. Exlls que essa lei permitiu à Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público
estabelecer que o critério de avaliação de
desempenho seria regulamentado em lei? Não.
Quem vai avaliar o desempenho é o chefe imediato.
Portanto, não há mais um critério de desempenho.
Há, sim, a vontade de um chefe. Ele é que vai dizer se
o desempenho é válido ou não.

É exatamente isso que está sendo aprovado
aqui. Esse é um projeto que tem, em essência, a
finalidade de acabar com o serviço público. Essa é a
questão básica. Todos os serviços públicos serão
extintos - isso não é novidade. Não é possível admitir
que vamos ter serviço público sem servidor público. O
que diferencia o servidor público do empregado da
iniciativa privada é exatamente o fato de o servidor
público não ser empregado de seu chefe imediato,
nem sequer ser emp~egado do Governo. O servidor
público é administrado pelo Governo, mas é
empregado da sociedade, empregado do público. E
esse público é que deveria ter a capacidade de
avaliá-lo.

Pois bem, Sr. Presidente, estamos retroagindo
àquela condição quando não existia qualquer
estatuto do servidor público. A luta para que exista o
Regime Jurídico Único e o Estatuto do Servidor
Público é muito antiga. Aliás, diga-se de passagem,
começou com Getúlio Vargas o primeiro Estatuto do
Servidor Público. Por quê? Porque se pretendia
diferenciar o servidor público do empregado da
iniciativa privada. E é exatamente com isso que esse
projeto vem acabar.

Quando o projeto diz claramente que os cargos
serão transformados em empregos públicos, está
dizendo que, excetuando as chamadas carreiras
exclusivas de Estado, os demais cargos serão todos
postos da CLT. É exatamente essa a questão que
estamos votando. Queremos opor-nos a isso e dizer
aos Srs. e Sras. Parlamentares que votem
absolutamente conscientes de que não se trata de
uma questão menor, mas talvez do maior desmonte
que se pretende fazer, com esse tipo de projeto, no
serviço público brasileiro.

Tivemos oportunidade de conviver com esse
tipo de regime, por exemplo, nas universidades, onde
anteriormente existiam dois tipos de regime. O que
acontecia com os professores e servidores regidos
pela CLT? Hoje eram servidores, amanhã não mais.
Cada chefe que entrava substituía os servidores
anteriores e colocava os seus próprios servidores. É
isso que vai acontecer. Será o fim do serviço público,

porque os critérios de demissão elencados neste
projeto, como falta grave, acumulação ilegal de cargo
e excesso de despesa, já existem; não precisavam
constar deste projeto de lei. Qual a questão que se
está introduzindo? A prerrogativa de o chefe imediato
demitir sob o argumento de insuficiência de
desempenho.

Essa foi uma polêmica decisiva na Comissão do
Trabalho, quando apelávamos para que se
explicitasse que a insuficiência de desempenho
deveria ser avaliada na forma da lei. Não aceitaram
fazer isso. Por quê? Porque a insuficiência de
desempenho que consta deste projeto não é de fato
um critério legal. Então, dever-se-ia escrever que a
demissão poderia acontecer pela única e exclusiva
vontade do chefe imediato. É exatamente isso que
está posto neste projeto. É o fim do serviço público, é
o desmonte do que se conseguiu construir até hoje.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
falar favoravelmente à matéria, tem a palavra o
Deputado Ursicino Queiroz. S. Exª dispõe de até
cinco minutos.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inevitavelmente, há que se escrever a
história de um país a partir de modificações, de
reformas, de revisões de procedimentos. E o nosso
País, no final do século e no início de um novo milênio,
tem de pautar sua Administração Pública por
processos que, ao serem ágeis e modernos, não
sejam modernosos e não venham, em nenhum
momento, ferir a dignidade e o direito daqueles que se
dedicam ao serviço público.

Com as várias emendas que fizemos neste
Plenário iniciamos o processo de reforma
administrativa, que, com muita inteligência, tipifica ()
que é a carreira do Estado. É evidente que esses
servidores que só podem exercer funções
caracteristicamente de Estado continuam regido:~

pelas leis pertinentes e protegidos pelos encargos
previdenciários da União. Quer o Governo Fedeml
regularizar a situação de uma corte de servidores
que, não sendo tipificados como funcionários de
carreira típica, estão sem vinculação característica
para sua situação.

Por outro lado, todos entendemos também que
há momentos em que o Governo Federal, em seus
vários compartimentos, que não podem ser
estanques, necessitará de mão-de-obra
absolutamente transitória, e, neste projeto de lei,
dá-se esse direito ao Estado brasileiro e aos seus
vários entes federados. Aqueles servidores que
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exercem funções administrativas que não são
características de Estado e que no momento atual
não gozam de nenhuma proteção passam, a partir da
aprovação dessa lei, a ter amparo legal dentro da
CLT.

Ora, até a Constituição de 1988, o País convivia
com essa situação de funcionários estatutários e de
funcionários sujeitos à legislação trabalhista. No
momento em que todos nós, na reforma
previdenciária, buscamos igualar direitos e deveres
de servidores, quer eles estejam na previdência
pública, quer estejam na previdência do INSS, é
profundamente lógico que o projeto relatado com
tanta inteligência pelo nobre Deputado Jovair Arantes
trate desse ponto, que, embora aparentemente gere
sensibilidade às vezes inexplicáveis, na verdade
busca diferenciar com segurança a posição funcional
daqueles incluídos nas carreiras típicas de Estado
daqueles outros que, não exercendo funções típicas
de Estado, possam ter, no futuro - e sempre nos
referimos a isso - ,sua situação previdenciária e
funcional perfeitamente caracterizadas.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
-entendemos que, não participando de um processo
corporativista que venha a toldar a nossa análise
descompromissada do corporativismo, com absoluta
certeza este projeto de lei, depois de aprovado, trará
benefícios e ordem ao setor público, em especial à
sua parte funcional.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Concedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja,
para falar contra a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Constituição de 1988 criou um Estado
Nacional, um Estado brasileiro. Ao longo desses
últimos anos, estamos desmontando esse Estado.
Vários projetos visam alterar a maneira como foi
concebido o Estado nacional.

É claro que sabemos que as coisas não são
estáticas, são dinâmicas e precisam, a seu tempo, ser
modificadas. Entretanto, o que se procura fazer nesse
instante é não aperfeiçoar o Estado brasileiro. No meu
entendimento, estamos trabalhando no sentido de
destruir o Estado.

A idéia liberal - extremamente forte, como se
fosse um pensamento único no mundo - chegou no
Brasil com uma força até maior do que em outros
locais. E há nesta Casa inúmeros projetos tramitando,
outros foram aprovados e talvez outros ainda venham
a esta Casa, no sentido de modificar o Estado
brasileiro, eu diria até de destruir o Estado brasileiro.

O Projeto nl! 4.811 é um desses a que me refiro.
Ele visa transformar profundamente o nosso Estado,
quando divide os funcionários públicos em servidores
públicos e empregados públicos. Dentro dessa
divisão está o contexto de Estado em que
acreditamos.

Nós, do PDT - e eu ousaria dizer nós, dos
partidos de Oposição nesta Casa -, defendemos a
idéia fundamental de que o Estado tem algumas
funções, dentre elas prestar assistência à saúde aos
mais pobres, prestar assistência na área social,
promover educação. Esses são direitos sociais da
população brasileira.

Por isso, entendemos que muitas das carreiras
exercidas por aqueles que trabalham nessa área para
o Estado são exclusivas ou típicas de Estado e não
podem ser submetidas simplesmente à CLT, como
quer o Governo. No momento em que a maioria das
carreiras públicas forem transformadas em empregos
públicos e, portanto, submetidas ao disciplinamento
da CLT, estaremos fragilizando o Estado que, em
nosso entendimento, tem o dever de prestar serviços
de saúde e de educação.

É claro que se podem discutir inúmeras
questões, como a maneira com que o Estado vai ser
financiado, porque não podemos apenas exigir
direitos, também existem deveres. A Oposição está
disposta a discutir amplamente o problema do
financiamento do Estado. Essa questão passa por
uma reforma que tribute os mais ricos e o patrimônio,
e faça realmente uma alteração na arrecadação do
Imposto de Renda, para que haja escalonamento.
Não se trata simplesmente de diminuir os deveres do
Estado.

Mas o que se quer neste projeto é exatamente
diminuir os deveres do Estado. Se transferirmos para
a CLT a maioria dessas funções, para que os
funcionários passem a ser apenas empregados
públicos, estaremos fragilizando, e muito, o Estado.
Essas funções que a duras penas foram
conquistadas, que são exatamente os deveres do
Estado, como a saúde e a educação, estão
absolutamente fragilizadas.

Votaremos contrariamente a esse projeto, Sr.
Presidente, por entendermos que isso não soluciona,
de maneira nenhuma, como se quer dizer, a questão
da política do Estado brasileiro. Quer-se apenas
solucionar o problema do caixa, por quê? Querem
desviar os recursos da área da educação e da saúde
para investir em outras despesas, financiamento de
conglomerados internacionais, pagamento da dívida
pública nacional interna e externa.
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Votamos contra porque entendemos que o
Estado nacional precisa ser fortalecido. Prestar saúde
e educação é dever precípuo do Estado. Devem ser
mantidos, principalmente na área da educação, como
servidores públicos e não como empregados
públicos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
falar favoravelmente, concedo a palavra ao Deputado
Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a discussão do Projeto de Lei nº 4.811-A,
de 1998, não se faz somente hoje, aqui e agora, mas
há muito tempo, desde a Constituição. Após as
reformas constitucionais temos discutido o papel do
Estado: que Estado queremos ter? Qual o seu
tamanho, a sua dimensão? Como deve funcionar?
Como devem ser aplicados prioritariamente os
recursos da União? Devem ser definidas prioridades
nas áreas de educação, saúde, assistência social,
Previdência, infra-estrutura, atividades de segurança,
de justiça. Nessa discussão, temos assistido, ao
longo do tempo, a transformações freqüentes no re
gime dos servidores públicos.

Saímos de uma situação em que o setor público
era atendido não só pelo regime estatutário, como
também pelo celetista. Passamos para o regime único
para os servidores públicos, que trouxe inúmeros
transtornos à vida social. Aumentaram em muito não
apenas as despesas da União, dos Estados e dos
Municípios com relação ao problema de pessoal;
afetou o nível da Previdência; e, mais do que isso,
afetou tremendamente o desempenho nessa área de
atuação pública.

Temos experiências extremamente satisfatórias
em vários Estados da Federação. Entre eles, incluiria
a Bahia, onde temos um serviço especial, o Serviço
de Atendimento ao Cidadão, que exigiu uma
verdadeira metamorfose na estrutul;li, no
pensamento, na ação e no tipo de relacionamento do
servidor com o Estado.

Evidentemente, dentro desses aspectos, era
imprescindível que evoluíssemos para uma nova
situação. E esta Casa assim entendeu,
transformando, por meio de emenda constitucional, a
política de administração pública brasileira. Nessa
visão, evidentemente foram selecionadas aquelas
carreiras típicas do Estado e foi devolvida a
possibilidade de se ter um regime de CLT.' Se
olharmos a relação custolbenefício dos gastos gerais
da União e a~ alternativas de aplicação, tornamos
essa administração mais eficiente.

A defesa do ponto de vista de muitos que aqui
se pronunciaram tem, no nosso entendimento, uma
distorção de análise, na medida em que se imagina
que o papel do Poder Público é o emprego direto e
que apenas uma parcela da população deve ser bem
assistida ou bem atendida, em detrimento da maioria
absoluta que reclama por serviços os mais variados,
em especial na área de educação e saúde, volto a
repetir, na área de segurança, de atendimento aos
idosos, à infância e à juventude, enfim, na área social.
Exatamente por isso é que o Congresso entendeu
que deveria fazer as transformações verificadas com
a reforma da Constituição. Diante da constatação de
que é muito mais eficiente o que estamos adotando e
assegurando, através do processo legislativo e do
acatamento de emendas apresentadas na Comissão
do Trabalho, de Administração e Serviço Público, foi
possível definir procedimentos que dentro do regime
CLT dêem segurança ao servidor público.

Portanto, com essas considerações, queremos
afirmar nossa posição favorável à aprovação do
projeto nos termos do substitutivo apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao
Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há
cerca de quatro anos venho ouvindo o discurso de
que é necessário deixar o País moderno. Há muitos
anos fala-se contra as corporações e, quase sempre,
quando se fala contra a corporação, não é contra a
corporação dos banqueiros, não é-contra a federação
de indústria ou de comércio, mas sim contra a
organização dos trabalhadores. É essa a corporação
que eles entendem como a que traz muito prejuízo ao
País, e nunca a corporação daqueles que mais e mais
vêm sugando o Estado e exigindo subsídios diretos
ou indiretos de todos os nossos governantes.

Novamente ouço os discursos daqueles que
defendem o projeto usando a palavra modernidade:
que o Estado brasileiro ao implantar a CLT será um
Estado moderno, como se a Consolidação das Leis
do Trabalho fosse a melhor lei na defesa dos
interesses de um Estado democrático, a melhor
consolidação na defesa da democracia ou da relação
trabalhador/patrão.

Agora, o que acontece? Volta-se ao modelo de
antes de 1988, ao modelo do período da ditadura
militar, em que teremos dois regimes no serviço
público, o estatuário e o da CLT, caso essa lei seja
aprovada.



52164 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Sabemos de todos os problemas que isso vai
causar. Teremos, no mesmo local de trabalho,
trabalhadores sob o regime estatutário, com direitos
trabalhistas diferentes, com direitos previdenciários
diferentes, entre "trabalhadores regidos pela CLT.
Estatutários e celetistas. E terão os mesmos deveres:
o de fazer com que o serviço público seja eficiente,
eficaz e de qualidade. Todos nós queremos esse
serviço público eficiente, eficaz e de qualidade. E o
mal não está no servidor público com estabilidade no
emprego; o mal está no governante, que, de tempos
em tempos, uns mais, outros menos, permite que
ingressem pela porta de trás servidores ou
trabalhadores que não têm a mínima
responsabilidade com o serviço público. O mal está
no fato de o servidor público não ter condições 'para'
exercer suas atividades, nem no senUdo de
necessidade de formação, ao longo da carreira, nem
no de promoção por merecimento, na grande maioria
dos nossos Estados e Municípios. Temos de dar
condições de trabalho e qualidade a esse servidor e
não destruir os seus direitos.

O mal não está na estabilidade, mas sim no que
essa lei quer impor, ou seja, trabalhador sendo regido
pela CLT. Sabemos como se darão, daqui para a
frente, contratações e demissões de trabalhadores.
Sabemos como agem a maioria dos Prefeitos e
Governadores deste País ao ter como subordinados
trabalhadores regidos pela CLT, os quais podem
demitir da noite para o dia, ao seu bel-prazer, sem que
sequer se realize sindicância para garantir os
mínimos direitos de defesa desse trabalhador.
Sabemos que ocorrerá a promessa de emprego no
processo eleitoral e a demissão de trabalhadores,
assim que a eleição se concretize. Haverá
contratação de novos trabalhadores com a posse do
novo governante, porque, afinal, ele prometeu
arrumar emprego. Isso trará sério prejuízo ao serviço
público e ao direito do cidadão e da cidadã de ter
atendimento eficiente e de qualidade, o que não
ocorrerá com esse novo regime, se essa lei for
aprovada. O servidor vai atender àquele que lhe pede
- o governante - e não àquele que procura o serviço
público. Não podemos permitir que isso ocorra.

Por esses motivos, votaremos contra o projeto
de lei.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos. S. Ex!! dispõe de até
cinco minutos.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, senhores da imprensa, que cobrem
os trabalhos desta Casa, em primeiro lugar, gostaria
de dizer que este projeto já tramita na Câmara dos
Deputados desde 1998, tendo passado pela
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, onde, além de diversas e calorosas
discussões e debates, recebeu substitutivos: primeiro
substitutivo, segundo substitutivo e, por fim, o
substitutivo que ora se encontra no plenário para
apreciação dos membros da Câmara dos Deputados.

Na verdade, Sr. Presidente, este projeto é um
desdobramento da Emenda Constitucional nQ 19/98,
que instituiu a reforma administrativa. A emenda
constitucional aboliu o Regime Jurídico Único dos
Servidores da administração direta, das autarquias e
das fundações públicas, permitindo a coexistência de
diversos regimes na administração pública e a
adoção do regime celetista.

O projeto define bem a legislação aplicável aos
servidores da União, suas autarquias e fundações, ao
mesmo tempo em que restringe o regime estatutário
dos integrantes das carreiras jurídicas e das Polícias
Federal, Rodoviária e Ferroviária. Para os demais
servidores, prevalecerá o sistema CLT, conhecido de
todos nós, implantado pelos idos de 40 pelo
Presidente Getúlio Vargas, com a adoção, na
verdade, de regras específicas no que diz respeito à
dispensa. É bom lembrar que além dos casos
previstos na legislação trabalhista está também
prevista a dispensa por justa causa, na hipótese de
acumulação ilegal de cargos. Repito, na hipótese de
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas, por excesso de despesa e por desémpenho
insatisfatório.

O projeto, como eu havia comentado, recebeu
substitutivo na Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público, o qual submete os novos
contratados ao regime da CLT e legislação correlata,
excetuando apenas os servidores que
desenvolverem atividades exclusivas de Estado e os
admitidos para ocuparem cargos em comissão.

Achamos, Sr. Presidente, que esse projeto
caminha para a modernidade pública e administrativa
no Brasil, com definições claras por intermédio do
substitutivo. É bom lembrar a figura do nosso ilustre
Líder do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, que
sempre diz que esta Casa melhora e muito os
projetos emanados do Executivo. Através do primeiro
substitutivo, do segundo substitutivo e do substitutivo
definitivo já para a apreciação do Plenário da Câmara
dos Deputados, mais uma vez fica patenteada e clara
a determinação e a vontade desta Casa Legislativa
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que tem por obrigação - e consegue fazer isso
sempre, como bem lembra nosso Líder, Deputado
Inocêncio Oliveira - melhorar, aperfeiçoar, ampliar,
definir melhor e clarear os projetos emanados do
Executivo.

É bom que esta Casa discuta, dialogue e que
cada Parlamentar defina sua posição. É importante
salientarmos ainda que, na nossa visão, são de
inteira responsabilidade dos três níveis de Poder a
questão da segurança, da justiça, da educação, da
saúde e da infra-estrutura básica. Afora isso, as
outras não são funções definidas, obrigatórias do
Poder Público.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está

adiada a continuação da discussão do Projeto de Lei
nº 4.811-A/98, assim como a votação do Projeto de
Lei nIl 3.808-A/97.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)-

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham
proposições a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe
sobre reparação da União aos regimes de
Previdência Social e dá outras providências.

AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego
sobre despesas com diárias pessoais e utilização dos
recursos do FAT.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre o contrato do Ministério com o PNUD 
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.

NELSON PELLEGRINO - Projeto de lei que
dispõe sobre a formação compulsória de provisão,
pelas empresas prestadoras de serviços, para o
pagamento de obrigações trabalhistas.

CIRO NOGUEIRA E OUTROS - Recurso ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados para que seja
submetido à deliberação do Plenário o Projeto de Lei
nll 3.179, de 1997, com parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

JOSÉ MACHADO - Projeto de lei que dispõe
sobre a concessão de financiamentos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, a empresas estrangeiras.

DA. HÉLIO - Projeto de lei que altera a Lei nº
9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, em seu
art. 136, 11I, dando nova redação.

MARCOS CINTRA - Projeto de lei que altera a
Lei nº 4.771, de 1965, no que se refere às Áreas de
Preservação Permanente em áreas urbanas.

RUBENS BUENO Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a
antecipação de royalties de Itaipu ao Governo do
Estado do Paraná.

LUIZ BITIENCOURT - Projeto de lei que
determina o fornecimento gratuito de aparelhos de
prótese e órtese aos portadores de deficiências
físicas, pela rede hospitalar.

Indicação ao Sr. Ministro das Comunicações de
apuração de irregularidades na cobrança de serviços
telefônicos da empresa Telegoiás.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre a criação dos conselhos de
acompanhamento e oontrole social dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério.

LUCI CHOINACKI Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de realização
de sessão solene, dia 19 de novembro de 1999, em
homenagem póstuma a Dorcelina Folador, Prefeita
de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre
cobrança de chamada telefônica quando a empresa
prestadora de serviços telefônicos faz uso de
mensagens gravadas em lugar do sinal universal de
telefone ocupado.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre o gasto médio do assinante
com tarifas telefônicas.

ALCEU COLLARES - Indicação ao Sr. Ministro
da Fazenda de alterações na Instrução Normativa
SRF nº 82, de 1999.

JOÃO PAULO - Projeto de lei que altera a Lei nº
9.504, de 1997, art. 9º, aumentando para 2 anos o
prazo de filiação partidária com vistas a cargo eletivo.

Projeto de lei que dá nova redação ao inciso V
do art. 16 da Lei nº 7.102, de 1983.

WELLlNGTON DIAS E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o artigo 192,
estabelecendo que a Caixa Econômica Federal, o
Banco do Brasil S/A, o Banco do Estado de São Paulo
S/A, o Banco do Nordeste do Brasil S/A, o Banco da
Amazônia S/A e outras instituições são instrumentos
estratégicos da União para a execução de políticas de
crédito.

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro dos Transportes sobre os
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bens que integram o patrimônio do Porto de Manaus objeto do Processo protocolado sob nll

e demais portos integrantes de sua estrutura. 23400.009492/99-87.
ANTONIO FEIJÃO E OUTROS - Proposta de Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

emenda à Constituição que altera o art. 45, cria uma APAE de Ubiratã, Estado do Paraná, dentro das
vaga de Deputado Federal específica às priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
comunidades indígenas e dá outras previdências. liberação e pagamento do projeto destinado à

PEDRO CELSO - Projeto de lei que autoriza o aquisição do transporte escolar, objeto do Processo
Tribunal Regional do Distrito Federal a celebrar protocolado sob nQ 23400.010713/99-41.
convênio com os tribunais Regionais dos Estados de Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
Goiás e Minas Gerais, a fim de, observada a Lei nº APAE de Braganey, Estado do Paraná, dentro das
9.504, de 1997, assegurar-se a informatização do priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
processo de votação, nas eleições do ano 2000, nos liberação e pagamento do projeto destinado à
Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
do Entorno. protocolado sob nº 23400.009323/99-10.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no
âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento APAE de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná,

dentro das priorizações do Ministério da
Econômico e Social - BNDES, sobre a Carteira da Educação/FNDE, para liberação e pagamento do
Área Social. projeto destinado à aquisição de transporte escolar,

VIVALDO BARBOSA - Projeto de lei que dispõe objeto do Processo protocolado sob nl!
sobre concessão, pelo Poder Público, para 23400.009421/99-39.
exploração de rodovias federais, com cobrança de
pedágio. Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

NELSON PELLEGRINO _ Requerimento ao Sr. APAE de Jesuítas, Estado do Paraná, dentro das
Presidente da Câmara dos Deputados para registro priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
nos Anais da Casa de moção de congratulações pela liberação e pagamento do projeto destinado à
inauguração de um canal aberto da Rede Vida em aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
Salvador, Estado da Bahia. protocolado sob n

Q
23400.002046/99-23.

HERMES PARCIANELLO -Indicação ao Poder Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
Executivo de inclusão do Município de Foz do Iguaçu, APAE de Campina da Lagoa, Estado do Paraná,
Estado do Paraná, dentro das priorizações do dentro das priorizações do Ministério da
Ministério da Educação para liberação e pagamento Educação/FNDE, para liberação e pagamento do
do projeto destinado à aquisição de transporte projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
escolar, objeto do Processo protocolado sob nQ objeto do Processo protocolado sob nl!
23400.002387/99-44. 23400.006162199-76.

Indicação ao Poder Executivo a inclusão da Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, dentro APAE de Capanema, Estado do Paraná, dentro das
das priorizações do Ministério da Educação/FNDE, priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
para liberação e pagamento do projeto destinado à liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.0023781/99-34 protocolado sob nQ 23400.008209/99-17.

Indicação ao Poder Executivo a inclusão da Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Iporã, Estado do Paraná, dentro das APAE de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná,
priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para dentro das priorizações do Ministério da
liberação e pagamento do projeto destinado à Educação/FNDE, para liberação e pagamento do
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
protocolado sob nll 23400.009310/99-78 objeto do Processo protocolado sob nll

Indicação ao Poder Executivo de inclusão .da 23400.009195/99-31.
APAE de Querência do Norte, Estado do Paraná', Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
dentro das priorizações do Ministério Qá .APAE de Terra Roxa, Estado do Paraná, dentro das
Educação/FNDE, para liberação e pagamento. ~o priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
projeto destinado à aquisição de transporte escolar, liberação' e pagamento 90 projeto destinado à
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aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.009224/99-38.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Siqueira Campos, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação/FNDE,
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.009200/99-70.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Figueira, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.009472/99-70.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Ibema, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE, para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.009451/99-08.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Nova Tebas, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.011749/99-24.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Iretama, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.011815/99-57.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Marechal Cândido Rondon, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação/FNDE para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
objeto do Processo protocolado sob nQ

23400.008714/99-71.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Alto Piquiri, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.016444/99-54.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Roncador, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.016302/99-60.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Bandeirantes, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.011586/99-61.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação/FNDE para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
objeto do Processo protocolado sob nll

23400.010735/99-84.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

APAE de Palotina, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nl! 23400.010730/99-61.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Jardim Alegre, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação/FNDE
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.010534/99-22.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Mamborê, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nIl 23400.010537/99-11

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Missal, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.010600/99-55.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Campo Bonito, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação/FNDE
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.010389/99-25.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Loanda, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.009823199-42.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Jaboti, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
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liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.009819/99-75.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.009516/99-43.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Planalto, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.009244/99-45.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Planalto, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.010403/99-54.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Pinhão, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
iiberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n1l 23400.009247/99-33.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação/FNDE para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
objeto do Processo protocolado sob nQ

23400.009253/99-36.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

APAE de Formosa do Oeste, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação/FNDE para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
objeto do Processo protocolado sob nQ

23400.009334/99-36.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

APAE de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação/FNDE para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
objeto do Processo protocolado sob nll

23400.009403/99-57.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

APAE de Céu Azul, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à

aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.009408/99-71.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Terra Rica, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.009411/99-85.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão da
APAE de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação/FNDE para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de transporte escolar,
objeto do Processo protocolado sob nQ

23400.009498/99-63.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão da

APAE de Nova Cantu, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação/FNDE para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.009502/99-39.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de São Pedro do Paraná, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do Processo protocolado sob nQ

23034.010955/99-51.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão do

Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do Processo protocolado sob nQ

23034.011013/99-35.
Indicação ao Poder Executivo de inclusão do

Município de Mariluz, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23034.011020/99-09.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23034.011748/99-31.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Corbélia, Estado do Paraná, de':ltro das
priorizações do Ministério. da Educação para
liberação e pagamento do projeto destin~do à
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aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n!! 23034.013355/99-99.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Campo Bonito, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23034.01 1810/99-:11.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Jesuítas, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob.n!! 23034.015082/99-77.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de São Miguel do Iguaçu, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do Processo protocolado sob n!!
23034.017055/99-06.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n!l 23034..017120/99-68.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de São José das Palmeiras, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do Processo protocolado sob n9

23400.000527/99-25. .
Indicação ao Poder Executivo de inclusão do

Município de Marilena, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério.' da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n9 23400.000702/99-07.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Cafelândia, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto de aquisição de
transporte escolar, objeto do Processo protocolado
sob n9 23400.002260/99-43.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Pinhão, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para

. liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisiçao de transporte escolar, objeto do Processo
protocólado sob n9 23400.002478/99-06.

Indicação ao ,Poder Executivo de inclusão do
Município de Virmond, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2 23400.002919/99-61.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município' Maripá, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.002929/99-15.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do Processo protocolado sob nl!
23400.004262199-40.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de São José das' Palmeiras, Estado do
Paraná; dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do. . Processo protocolado sob nl!
23400.004671/99-19.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
. Município de Altamira do Paraná, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.004954/99-33.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Cantagalo, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n!l 23400.004977199-39.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Três Barras do Paraná, Estado do
Paraná, dentre:;> das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar, objeto
do Processo protocolado sob . n!l
23400.004999/99-71.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Terra Rica, Estado do Paraná, dentro
das priorizações. do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nQ 23400.005988/99-91.
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Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Iguatu, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.008363/99-07.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Diamante do Sul, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.008804/99-62.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Juranda, Estado do Paraná, d!3ntro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.008843/99-14.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Guairaçá, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do processo
protocolado sob nº 23400.008918/99-11.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do processo
protocolado sob nº 23400.009882/99-10.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Jardim Olinda, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.010903/99-87.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Ramilândia, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.011415/99-79.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Roncador, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.012471/99-85.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Candói, Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à

aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.013247/99-47.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.013488/99-13.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.015303/99-97.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado nº 23400.0Hi344/99-18.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob nº 23400.019113/99-01.

Indicação ao Poder Executivo de inclusão do
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto destinado à
aquisição de transporte escolar, objeto dó Processo
protocolado sob nº 23400.023301/99-17.

UBIRATAN AGUIAR - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
sobre o valor total dos financiamentos concedidos
pela instituição para cada região e para cada Estado
brasileiro, no período de 1995 a 1999.

Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para remessa à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação do Projeto de Lei
Complementar nº 119, de 1992, de autoria do
requerente.

PROJETO DE LEI N2 1.968, DE 1999
(Do Senhor Paulo Paim)

Dispõe sobre reparação da União
aos Regimes de Previdência Social, e dá
outras providências.

Art. 1º O resgate das dívidas históricas da União
para com os regimes de Previdência Social e da
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cidadania dos aposentados e pensionistas da
Previdência Social far-se-á na forma da presente lei.

Art. 22 A União pagará, a título de reparação ao
Regime Geral da Previdência Social e aos regimes
próprios de Previdência dos Estados, Distrito Federal
e dos Municípios, o valor equivalente a
R$400.000.000,00 (quatrocentos bilhões de reais).

§ 12 A administração do valor citado neste artigo
será feita por uma comissão quadripartite formada
por cinco representantes dos empregadores, cinco
dos trabalhadores, cinco dos aposentados e cinco da
União.

§ 22A Comissão que trata o parágrafo anterior
definirá o montante a ser repassado aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios a título de
reparação.

Art. 3º Compete ao INSS, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios encaminhar à
Comissão referida no artigo segundo proposta de
reparação, cabendo à União contestar, mediante
prova documental e pericial, os valores requeridos.

Art. 42A União, inclusive o Congresso Nacional,
buscará meios econômicos e legais para cobrir as
despesas advindas da aplicação desta lei, em espe
cial a emissão de títulos ou a revisão do sistema
tributário nacional.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo
fazer justiça a 150 milhões de brasileiros que
dependem da Previdência Social ou dependerão dela
no futuro.

Visa, também, atender o interesse dos milhões
de brasileiros que vivem do salário mínimo. É de
conhecimento público que o salário mínimo praticado
no Brasil é o pior da América Latina e o segundo
menor do mundo.

O que na verdade aconteceu é que o dinheiro da
Previdência Social sempre foi desviado para outros
fins. A história começa em 1988, quando um decreto
regulamentou o direito de aposentadoria dos
empregados dos Correios, passando por 1923,
quando a Lei Elói Chaves determinou uma caixa de
aposentadorias e pensões para os empregados de
cada Empresa Ferroviária. Foi dado o ponto de
partida para a Previdência Social.

Poderíamos citar as seguintes datas:

1933 - Foi criado o Instituto de Aposentadorias
e Pensões dos Marítimos, primeira instituição
previdenciária nacional;

1960 - Criada a Lei Orgânica que unifica a
legislação dos institutos;

1966 - Os seis institutos de aposentadoria se
unem no Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS);

1988 - A Constituição Federal assegura que,
além da contribuição do empregado e do
empregador, outras fontes deverão contribuir para o
custeio da Previdência Social (COFINS, CSLL,
receita de concursos de prognósticos, CPMF, parte
do Imposto de Renda, Imposto de Importação etc.)

1990 - Criado o Instituto Nacional de Seguro
Social - INSS, mediante a fusão do lAPAS com o
lNPS;

Como vemos, ao longo de quase sete décadas,
o dinheiro foi arrecadado de empregados,
empregadores e de outras fontes com o objetivo de,
no futuro, poder pagar aos contribuintes uma
aposentadoria e pensão dignas.

O princípio defendido por todos era de que o
sistema é solidário, é preciso que uma geração
contribua para que a outra possa receber. Para que
isso de fato acontecesse, as contribuições
arrecadadas deveriam ser aplicadas pelo governo de
forma responsável no regime de capitalização.

Não foi o que aconteceu. A União, responsável
pela administração desse fundo, desviou o que
arrecadou para outros fins. Poderíamos citar a
construção de Brasília, a Ponte Rio - Niterói,
Transamazônica, Itaipu, Volta Redonda, Usinas e
Termoelétricas. Milhares de decretos e medidas
provisórias foram os instrumentos usados para
desviar o dinheiro dos cofres da Previdência, além
das obras citadas.

Os jornalistas Sérgio Gobetti e Rosane de
Oliveira, do jornal Zero Hora de Porto Alegre,
publicaram matéria no dia 24 de outubro de 1999,
com o título: "História da Previdência: desvios somam
R$400 bilhões em 33 anos". A manchete é "O déficit
nas contas da Previdência carrega uma história de
desmandos e liberdade com o dinheiro dos
contribuintes". Cálculos dos técnicos do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, feitos na gestão do ex-ministro Luiz Carlos
Mendonça de Barros, indicam que cerca de R$400
bilhões foram desviados da Previdência desde a
unificação dos institutos de aposentadoria e pensão
do INPS, em 1966.



Senhor Presidente:
Requeiro a V. ExI, com base no art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que sejam solicitadas, ao Sr.
Ministro do Trabalho e Emprego, Sr. Francisco
Dornelles, as informações abaixo relacionadas:

a) Qual foi o total das despesas deste Ministério
com diárias pessoais, no período de janeiro de 1998 a
setembro de 1999, discriminadas mês a mês?

b) Qual é a relação dos beneficiados com as
diárias acima referidas e qual o total do valor recebido
por cada uma das pessoas relacionadas?

c) Quais são os membros do Codetat que
receberam diárias no período definido no item a e
qual foi a fonte de pagamento?

emissão de títulos públicos, conforme recomendou o
economista Lara Resende, ou buscarmos alternativa
junto ao Secretário da Receita Federal, Everardo
Maciel, que diz que:" '" das 530 maiores empresas do
Brasil, metade não paga imposto de renda e dos 66
maiores bancos, 42% não pagam um centavo de
imposto de renda...". O mesmo Secretário diz ainda
"... deixamos de arrecadar cerca de R$770 bilhões
por ano...". Como vemos, dinheiro existe, se houver
vontade política se tará justiça aos aposentados e
pensionistas.

Esperamos o apoio de todos os parlamentares
para que possamos aprovar rapidamente este projeto
de lei. Poderíamos demonstrar, com a sua aprovação,
que de fato queremos acabar com a pobreza neste
país. Se a Previdência voltar a ser superavitária,
mediante a entrada destes R$400 bilhões, não
estaremos melhorando somente a vida dos milhões
de aposentados, pensionistas e seus dependentes,
mas também a de outros tantos milhões de brasileiros
que dependem do salário mínimo. Conforme o
economista Marcelo Neri, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA, a cada 10% de reajuste
no salário mínimo, estaremos diminuindo em 5% a
pobreza em nosso País.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.406, DE 1999

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao
Excelentíssimo Sr. Ministro do Trabalho
e Emprego sobre despesas com diárias
pessoais e utilização dos recursos do
FAT.
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O sistema previdenciário, desde suas ongens

até meados dos anos 90, sempre operou no positivo
entrando no vermelho apenas entre 1994 e 1995.

Perguntado sobre o assunto, Mendonça de
Barros afirmou: "O INSS era superavitário, mas os
recursos que sobravam nunca foram aplicados num
fundo - foram usados nos gastos correntes do
Governo. Isso constitui apropriação indébita.

O estudo foi comandado pelo economista André
Lara Resende e entregue ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Sugere que o Tesouro emita
títulos públicos para captar os recursos necessários
ao ressarcimento da Previdência Social. A cifra de
R$400 bilhões foi obtida pela atualização financeira
dos saldos positivos verificados durante os anos 70 e
80. Subentende-se que essa dívida seria ainda maior
se retornássemos à década de 60.

A Previdência Social sempre foi superavitáría
chegando a acumular entre 1988 e 1993 um superávit
de R$56 bilhões, apesar dos desvios históricos.

A jornalista Rosane de Oliveira encerra a sua
participação na matéria dizendo que "dinheiro que
deveria ter sido poupado para custear a
aposentadoria dos trabalhadores brasileiros
transformou-se em cimento, tijolo e ferro de obras
faraônicas. Contribuições recolhidas de assalariados
caíram num saco sem fundo e foram usadas para
fazer caixa. Torrou-se uma babilônia da Previdência
em aplicações de toda espécie e agora a sociedade é
chamada para pagar a conta. O valor de R$400
bilhões não é uma fantasia da CUT ou de uma
associação de aposentados. Resulta de um estudo
dos insuspeitos Instituto de Pesquisa Ecomômica
Aplicada - IPEA, e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O
estudo não foi divulgadcl pOI' um deputado de
oposição, nem por uma Oonfederação de
Funcionários públicos, mas por um tucano que
acompanhou o trabalho sentado na cadeira de
Presidente do BNDES. Seu nome é Luiz Carlos
Mendonça de Barros, um dos ministros mais
próximos de Fernando Henrique Cardoso, até ser
derrubado por um grampo telefônico. Longe do poder,
ele aconselha: "O mais sério seria o governo
reconhecer que meteu a mão no dinheiro da
Previdência".

Os fatos aqui enumerados demonstram
claramente que o governo tem uma drvidà com a
Previdência Social e terá que pagá-Ia.

Gostaríamos ainda de apontar fontes de
recursos que poderiam ser alocados para a
Previdência Social. Poderíamos nos socorrer na
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d) Qual foi o valor dos recursos do FAT
aplicados no Estado da Paraíba através do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Nordeste do Brasil, no período definido no item "a"?

e) Idem ao item anterior para os Estados de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Ceará, Alagoas e o Distrito Federal.

f) Se existe contratos entre este Ministério e a
ONG "SABER - Soluções Criativas em Políticas
Públicas e Sociais", qual foi o valor do contrato, e qual
a modalidade de contratação e o objeto do contrato.

Justificação

O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
-segundo a Lei que o criou, é destinado a custear
programa de seguro-desemprego, o pagamento do
abono salarial e o financiamento de programas de
desenvolvimento econômico. Portanto, os recursos
do FAT deveriam ser utilizados em benefício do
trabalhador, servindo para· a sua requalificação e
recolocação profissional, além do
seguro-desemprego.

É de nosso interesse avaliar as despesas com
pessoal, especialmente o item "diárias" em todos os
órgãos públicos, tanto quanto a utilização dos
recursos do FAT.

Com o objetivo de melhor avaliar estes gastos,
esperamos ver o presente requerimento aprovado por
este Plenário, depois de recebido e processado pela
douta Mesa.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Avenzoar Arruda.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 1.407, DE 1999

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentíssimo
Sr. Ministro da Saúde sobre o contrato do
Ministério com o PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento).

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll

seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde, Sr. José
Serra, o seguinte pedido de informações:

a) Cópia dos' projetos BRAl97-024 
Implementação do Sistema Nacional de Informação
em Saúde e Melhoria da Gestão do Ministério da
Saúde - Fase I e BRAl98 - 006 - Promoção da
Saúde.

b) Qual é o caráter do PNUD (público ou
privado) e qual foi a modalidade de contratação do
Ministério da Saúde com o mesmo?

c) Qual é a relação dos técnicos do PNUD que
prestam serviços ao Ministério da Saúde, qual a
formação técnica de cada um e onde prestam
serviços?

d) Como é feita a seleção dos técnicos do
PNUD que prestam serviços ao Ministério.

Justificação

O presente requerimento tem por objetivo
completar as informações solicitadas em
requerimento anterior sobre o mesmo assunto.

Estamos convencidos de que as relações do
Ministério da Saúde com o PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento) precisam
ser mais transparentes de modo a não servirem de
pretexto para terceirizações do serviço público, ou
mesmo, para contratações indiretas por fora de
legislação pertinente à matéria.

Deste modo as informações ora solicitadas
serão usadas para estudar com mais profundidade o
assunto.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Avenzoar Arruda.

PROJETO DE LEI N!l1.969, DE 1999
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Dispõe sobre a formação compulsória
de provisão, pelas empresas prestadoras
de serviços, para o pagamento de
obrigações trabalhistas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 As empresas prestadoras de serviços de
vigilância, de conservação e limpeza, bem como de
serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, são obrigadas a manter conta bancária
vinculada a cada contrato de prestação se serviços,
com o fim específico de provisionar o pagamento das
seguintes obrigações trabalhistas, relativas a seus
empregados:

I - a gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de
13 de julho de 1962;

11 - a remuneração das férias, de que trata o art.
142 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;

111 - a remuneração adicional de férias, de que
trata o inciso XVII do art. 72 da Constituição Federal;
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IV - a indenização por despedida arbitrária, de
que trata o § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990; .

V - o aviso prévio indenizado, de que trata o § 1º
do art. 487 da CLT.

Art. 22 Os depósitos relativos à provisão de que
trata o art. 12 serão efetuados na conta bancária
vinculada, até o dia 7 (sete) de cada mês.

§ 12 As empresas prestadoras de serviços são
obrigadas a encaminhar ao tomador, mensalmente,
cópia do comprovante do depósito mencionado no
caput, bem como formulário específico, a ser definido
em Regulamento, discriminando os valores
correspondentes à provisão efetuada para cada
trabalhador.

§ 22 Os documentos mencionados no parágrafo
anterior serão colocados, pela prestadora de
serviços, à disposição dos sindicatos das categorias
profissionais de seus empregados, mediante
solicitação.

Art. 32 O saldo da conta bancária vinculada
poderá ser movimentado nas seguintes situações:

. I - .pagamento das obrigações trabalhistas,
enumeradas nos incisos I a V do art. 12;

11- saque de eventuais rendimentos financeiros,
na forma e nas condições previstas no Regulamento;

IIJ - na hipótese de transferência para nova
conta vinculada, aberta em outra instituição bancária,
na forma e nas condições previstas no Regulamento;

Art. 42 Constituem infrações, para efeito desta
lei:

1- não depositar mensalmente a importância de
que trata o art. 22;

11 - movimentar o saldo da conta vinculada em
situações diversas das previstas no art. 32;

IIJ - omitir ou não encaminhar informações,
documentos, extratos ou comprovantes relativos à
manutenção da conta vinculada;

IV - a insuficiência de fundos para atender o
previsto no inciso I do art. 32

§ 111 O infrator está sujeito às seguintes multas:
1- de 5.000 (cinco mil) a 10.000 (dez mil) UFIR,

nas hipóteses previstas nos incisos I a IIJ do caput
deste artigo; .

11- de 2.000 (duas mil) a 5.000 (cinco mil) UFIR,
por trabalhador prejudicado, na hipótese do inciso IV
do caput deste artigo.

§ 211 Nos casos ele fraude, simulação, artifício,
ardil, resistência, embaraço ou desacato à
fiscalização, assim como na reincidência, as multas
especificadas no parágrafo anterior serão dobradas,
sem prejuízo das demais cominações legais.

Art. 5º A comprovação do cumprimento do
disposto nesta lei, na forma prevista no Regulamento,
é requisito essencial para a participação da
prestadora de serviços em procedimento Iicitatório,
ou para a celebração e execução de contrato com
órgão ou entidade da administração pública.

Art. 6º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A:

"Art. 15-A. O contratante de quaisquer serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclu
sive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes desta lei, em relação aos serviços
prestados".

Art. 72 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após sua publicação.

Justificação

Uma das principais mudanças no mercado de
trabalho brasileiro, ao longo da década de 90, tem
sido o avanço da terceirização, que tem sido usada
exaustivamente pelas empresas, como instrumento
para a redução dos custos. Com a justificativa do
aumento da eficiência e da produtividade de suas
atividades finalísticas, as empresas têm optado pela
contratação de prestadoras de serviços de
mão-de-obra, principalmente nas áreas de vigilância,
conservação e limpeza, mas também, e
crescentemente, na administração de recursos
humanos, Implantação e manutenção de sistemas e
redes Informatizadas etc.

A face negativa desse movimento de
reorganização dos mercados é a crescente
precariedade das relações de trabalho. Em muitos
casos, as empresas .prestadoras de serviços
deliberadamente deixam de cumprir suas obrigações
trabalhistas, sonegando, mormente no ato da
dispensa, o pagamento de direitos
constitucionalmente assegurados ao trabalhador;
como o décimo terceiro salário, as férias, o adicional
de férias, o aviso prévio indenizado e a indenização
por dispensa sem justa causa, correspondente a 40%
dos depósitos no FGTS. Em outros casos, ainda mais
graves, os trabalhadores são assalariados
informalmente, sem direito a qualquer proteção
trabalhista e previdenciária.

Para corrigir parcialmente essa situação, o
presente projeto de lei institui a obrigação de as
empresas prestadoras de serviços formarem
provisão para o pagamento desses encargos
trabalhistas, por intermédio da abertura e
manutenção de conta bancária vinculada ao contrato
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de prestação de serviços, especialmente para esse
fim.

A proposição estipula, ainda, data específica
para a realização do depósito relativo à provisão para
o pagamento dessas obrigações trabalhistas e
previdenciárias, que coincide com o prazo limite para
o recolhimento do depósito do FGTS. Determina,
ademais, que a movimentação do saldo dessa conta
é restrita aos pagamentos dessas obrigações, à
eventual retirada de rendimentos financeiros e, se for
o caso, quando a empresa decidir transferi-Ia para
outra instituição bancária.

Para tornar efetivo o cumprimento desses
dispositivos, o projeto de lei prevê infrações e multas,
a serem aplicadas em dobro em caso de fraude,
simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou
desacato à fiscalização, assim como na reincidência.
Torna obrigatória, finalmente, a comprovação da
abertura e correta manutenção da conta bancária
vinculada, para fins de participação da empresa
prestadora de serviços em licitações públicas, e prevê
o controle dos recolhimentos pelo tomador de
serviços e pelo sindicato da categoria.

Em face do elevado senso de justiça social da
proposta, temos a certeza do apoio dos ilustres
Deputadas e Deputados à aprovação deste projeto de
lei.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Nelson Pellegrino.

RECURSO Nº 53, DE 1999
(Relativo ao PLC nº 3.179, de 1997)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição

Federal, e dos arts. 58, §§ 19 e 29, e 132, § 2º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicitamos que o Projeto de Lei da Câmara nº 3.179,
de 1997, seja submetido à deliberação do Plenário da
Câmara dos Deputados.

Justificação

1 - Quanto ao mérito
O projeto de lei em pauta trata de antiga

aspiração dos Estados do Piauí e do Maranhão, que
não contam, como seus vizinhos, com agências
especializadas no desenvolvimento da irrigação
privada autorizadas a operar em seus territórios,
apesar do grande potencial disponível e ainda não
devidamente aproveitado. Trata-se de um importante
vetor para o crescimento regional.

Busca-se, antes de mais nada, promover o
desenvolvimento do segundo maior vale do Nordeste,

o Vale do Parnaíba, até hoje em situação
extremamente difícil apesar de seu potencial. Desde
1945, com a criação da Companhia Hidrelétrica do
São Francisco, o Governo Federal desenvolve ações
estruturais para atender ao maior vale do Nordeste,
mediante programas integrados nas áreas de
energia, irrigação, saneamento, transportes e assim
por diante. Nada se fez de semelhante, porém, para o
Vale do Parnaíba.

Estabelece-se, assim, uma situação paradoxal.
Para o primeiro rio, o primeiro vale do Nordeste,
cria-se toda uma organização de estímulo ao
desenvolvimento. Para o segundo, absolutamente
nada. Essa falta de atenção por parte do Governo
Federal contribui decisivamente para que a região
seja considerada o Nordeste do Nordeste, ou seja, a
área mais pobre da região mais pobre do País.

Esse quadro foi examinado pelo Conselho
Deliberativo da Sudene, em reunião realizada no
Recife, a 26 de setembro de 1991. Os governadores
do Piauí e do Maranhão, preocupados justamente
com o baixo grau de desenvolvimento econômico e
social do Vale do Parnaíba, propuseram em conjunto
o preparo de um programa de ação para a região. Ela
deveria, de acordo com essa proposta, ser entendida
em sentido amplo, envolvendo todo o território do
Piauí e os municípios da bacia hidrográfica do
nordeste do Maranhão.

Aprovada essa proposta pelo Conselho
Deliberativo da Sudene, constituiu-se uma comissão
especial para elaborar o programa de ação. A decisão
consta da Resolução nº 10.660, da Sudene.
Constitui-se assim um grupo de trabalho, que
elaborou o PRODEPAR - Programa de Ação para o
Desenvolvimento do Vale do Parnaíba.

Nos estudos conduzidos pelo grupo
confirmou-se o pressuposto de que, embora situado
em pleno semi-árido e abrangendo áreas de
população muito pobre, o Vale do Parnaíba apresenta
significativo potencial econômico, principalmente em
termos de lavouras irrigáveis, de atividades
agroindustriais e de mineração. Para que esse
potencial seja aproveitado de forma racional, porém,
mostram-se imprescindíveis, primeiro, a ação efetiva
do Poder Público e, segundo, participação da
empresa privada.

Uma vez que a situação das finanças públicas
não recomenda a criação de um novo órgão, por mais
necessário que seja, optou-se - é o que ,se determina
no projeto - por uma solução que não cria quaisquer
ônus. Evitou-se inclusive introduzir qualquer
alteração na estrutura administrativa da Codevasf.
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Conforme ressaltou o relator da matéria na
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
Deputado Simão Sessim, as bacias dos rios São
Francisco e Parnaíba envolvem, pelos lados sul e
oeste, toda a região do semi-árido do Nordeste, o que
facilita a adoção de políticas de aproveitamento
conjunto de suas águas. A região do Vale do Parnaíba
apresenta alguns dos mais baixos indicadores sociais
do Pais, especialmente no que se refere à renda per
capita. Trata-se de um caso exemplar das
desigualdades regionais que afligem o Brasil.

O projeto atende, dessa forma, às exigências do
art. 170 da Constituição, em particular a seu inciso
VII, que coloca a redução das desigualdades
regionais e sociais entre os princípios que devem
fundamentar nossa ordem econômica. Dois dos
estados de menor renda per" capita da Federação
encontrarão respaldo para um esforço de combate a
essas desigualdades e de busca de melhor padrão de
vida para sua população.

As vantagens não se resumem a aspectos
meramente regionais. Por estimular a fixação do
trabalhador e de sua família na terra, a implantação
das medidas previstas no projeto em pauta, leva-se a
uma redução do fluxo migratório causado pela
extrema pobreza das regiões que se beneficiarão
delas. Diminui-se, dessa forma, a tendência ao
inchaço das regiões metropolitanas do Centro-Sul,
processo que tem grande participação de migrantes
provenientes da região que seria abrangida pela ação
da Codevasf.

Observe-se que o projeto não cria órgãos, car
gos ou despesas, caso em que não apenas poderia
ser eivado de inconstitucionalidade como se revelaria
passível de críticas por não se adequar ao período de
ajuste fiscal que se vem adotando no País.

2. Quanto à juridicidade e à constitucionalidade
Embora existam restrições aos projetos de lei

de natureza autorizativa, restrições até
compreensíveis do ponto de vista estritamente regi
mental, cumpre lembrar que o País muito deve aesse
tipo de projetos. Não contaria com entidades como a
Embrapa, que tantos benefícios produziu para a
população brasileira. Foram elas criadas tendo como
ponto de partida justamente projetos autorizativos.

Deve-se observar, a esse respeito, que a
sanção presidencial, ao ocorrer, implica
automaticamente a vigência do que é determinado na
lei autorizativa. Dessa forma, para todos os efeitos
jurídicos, a sanção de uma lei autorizativa tem
precisamente o mesmo significadc' da sanção de
outro tipo de lei. Em outras palavras, do ponto de vista

dos resultados, a lei autorizativa adquire o mesmo
valor de qualquer outra.

Não se pode adotar mecanicamente, portanto, a
postura de se considerar inconstitucional qualquer lei
de natureza autorizativa. Não desejando nos
estender a respeito de doutrina, até por não ser este o
instrumento próprio, apontamos duas razões
adicionais para fundamentar esse pedido e
recomendar que o presente projeto de lei seja levado
a plenário.

Em primeiro lugar, é diferente o entendimento
adotado pelo Senado Federal, tanto assim que o
projeto de lei nº 3.179, de 1997, foi aprovado por sua
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que,
em substitutivo, deu-lhe a redação com que foi
enviado à Câmara dos Deputados. Essa diferença de
entendimento torna fundamental manifestação do
Plenário, uma vez que mostra ser inteiramente
sustentável a adoção de postura diversa da que
consta do relatório do vencedor.

Em segundo, a própria Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados já aprovou, recentemente, projeto de lei
que em tudo se assemelha ao PLC nº 3.179/97.
Quanto à forma e quanto ao objetivo, o projeto a que
nos referimos, o PLC nº 4.695/94, identifica-se com o
PLC nº 3.179/97.

Apresentado pela Senadora Júnia Marise, o
PLC nº 4.695/94 incluía na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUDENE, os municípios do Vale do Jequitinhonha,
igualmente uma área carente. O projeto foi aprovado
pelo Senado Federal e, encaminhado à Câmara dos
Deputados, a ele foram apensados dois outros
projetos, estes originários da própria Câmara, que
visavam a inclusão de outros municípios na área da
Sudene. Mereceu parecer favorável na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, assim como o
presente PLC nº 3.179/97.

Finalmente, o PLC nº 4.695/94 foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
nos termos de brilhante parecer do Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, jurista de reconhecidos méritos, segundo o
qual "o Projeto nº 4.695/94 não contém vício de
inconstitucionalidade, de juridicidade e de técnica
legislativa, devendo ser acolhido nos termos em que
foi aprovado no Senado Federal".

Brasília, 3 de novembro de 1999. - Deputado
Ciro Nogueira. - Albérico Filho; PMDB - Alceu
Colares; PDT - Aracely de Paula; - PFL - Arnaldo
Faria de Sá; PPB - Aroldo Cedraz; PFL - Átila Lins;
PFL - Átila Lira; PSDB - B. Sá; PSDB - Cabo Júlio;



PROJETO DE LEI N2 1.970, DE 1999
(Do Sr. José Machado)

Dispõe sobre a concessão de
financiamentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, a empresas estrangeiras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºÉ vedada a concessão de financiamentos

a empresas estrangeiras pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

Revestiu-se de verdadeiro escândalo, com
ampla repercussão na opinião pública brasileira, a
decisão da diretoria do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, de
conceder financiamento no valor de
R$360.850.000,OO à empresa norte-americana AES,
a maior geradora de energia dos Estados Unidos da
América, para viabilizar a sua participação no leilão
de privatização da Companhia de Geração de
Energia elétrica Tietê, ocorrido no dia 27 de outubro p.
p., a pretexto de que sem esse financiamento não se
viabilizaria tal participação e, sem esta, malograria o
leilão.
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PL - Cesar Bandeira; PFL - Cláudio Cajado; PFL - Escândalo, porque tem havido pouca ou
Corauci Sobrinho; PFL - Costa Ferreira; PFL - nenhuma vontade do BNDES para destinar recursos
Darci Coelho; PFL - Darcísio Perondi; PMDB -' de financiamento para as empresas nacionais,
Eliseu Moura; PPB - Eurico Miranda; PPB - Fátima especialmente as micro, pequenas e médias
Pelaes; PSDB - Fernando Gabeira; PV - Geovan empresas. Vontade e rapidez que não faltaram para o
Freitas; PMDB - Gessivaldo Isaías; PMDB - Jaime financiamento de uma multinacional. Nessa
Fernandes; PFL - João Castelo; PSDB - João apreciação crítica, não se trata de nenhuma postura
Grandão; PT - João Henrique; PMDB - José xenófoba mas da constatação de que o nosso princi-
Aleksandro; PFL - José Antonio; possible - José pai banco de fomento esmera-se em apoiar quem
Janene; PPB - Josué Bengston; PTB - Jovair menos precisa de apoio.
Arantes; PSDB - Juquinha; PSDB - Márcio Bittar; É inacreditável, a propósito desse assunto, o
PPS - Márcio Fortes; PSDB - Marcos Lima; PMDB que declarou à imprensa o atual Ministro do
- Mauro Fecury; PFL - Mendes Ribeiro Filho; Desenvolvimento, Sr. Alcides Tápias, no sentido de
PMDB - Mussa Demes; PFL - Narcio Rodrigues; que faltam projetos do empresariado brasileiro para
PSDB - Nelson Proença; PMDB - Nelson Trad; captar recursos oficiais disponíveis. E o que faz o seu
PTB - Nice Lobão; PFL - Paes Landim; PFL _ Ministério, em termos de política industrial, para
Paulo Marinho; PFL - Pedro Fernandes; PFL _ ajudar as empresas brasileiras a se credenciarem
Ricardo Berzoini; PT - Robério Araújo; PL _ para a obtenção desses recursos? Afinal d' ~ontas,
Rodrigo Maia; PTB - Simão Sessim; PPB _ desenvolvimento dá nome a esse Min, ,ério e
Themístocles Sampaio; PMDB _ Vic Pires Franco; fomento é a missão precípua do BNDES!
PFL - Waldomiro Fioravante; PT - Wellington Escândalo também, porque a operação
Dias; PT - Zezé Perrella; PFL - Zila Bezerra; PFL. Cesp-Tietê promovida pelo BNDES, e com o aval do

Governo paulista, teve o efeito de alijar grupos
nacionais do leilão de privatização, numa atitude
verdadeiramente discriminatória contra o capital
nacional.

E, finalmente, escândalo, porque ao aprofundar
perigosamente o processo de desnacionalização da
nossa economia, a operação Cesp-Tietê aponta no
sentido do agravamento da nossa dependência
externa, materializada não apenas pelo
deslocamento do centro de decisões para fora do
País mas também pelo comprometimento crescente
das nossas contas externas fruto do processo
contínuo de remessa de lucros facilitado às
multinacionais pela nossa permissiva legislação.

O BNDES opera com recursos dos
trabalhadores e deveria ter como um dos seus
critérios centrais, para financiar quem quer que seja,
o de que os projetos financiados estejam destinados
a gerar emprego e renda e promovam o
desenvolvimento sustentado do País. No caso da
CESP-Tietê, o BNDES apoiou a mera transferência
de patrimônio e não a criação de capacidade
produtiva nova. Aliás, nas palavras do Sr. Luiz David
Travesso, Presidente da AES no Brasil, não está
descartada a possibilidade de cortes no quadro
funcional da empresa privatizada. Mais desemprego
vem por aí! Sob o patrocínio do nosso venerável
BNDES!

Ao apresentarmos o presente projeto de lei f
consideração dos nobres pares, quereme
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redirecionar a ação do BNDES, proibindo-o de
financiar empresa estrangeira a qual, toda a certeza,
não só é quase sempre provida (e bem provida!) de
recursos próprios para investimento como também
dispõe de outras fontes abundantes de financiamento
nos seus países de origem.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado José Machado.

PROJETO DE LEI N!! 1.971, DE 1999
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Altera a Lei nl! 9.503, de 27 de
setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, em seu art. 136, 111, dando
nova redação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso 111 do art. 136 da Lei nº 9.503, de

27-9-97, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 136 .
1- .
11- ..
111 - adesivo ou pintura de faixa hori

zontal na cur amarela, com quarenta
centímetros dE" largura, à meia altura, em
toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroçaria, com o dístico Escolar,
em preto, sendo que, em caso de veículo de
carroçaria pintada na cor amarela, as cores
aqui indicadas devem ser invertidas;" (NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

Apesar de o legislador ter optado pela maneira
menos dispendiosa (a pintura), não atentou-se para o
fato de que esta mesma pintura desvalorizaria o
veículo quando de sua venda e, além disso,
promoveria estrat' j em sua pintura original, o que
não ocorreria em caso de utilização de faixa adesiva.

Assim, atendendo a reivindicação de sindicatos
e associações de condutores de veículos escolares
em optar pela pintura ou adesivo, apresentamos esta
justa proposição que, esperamos, merece apoio dos
nobres pares, uma vez que, no mérito do disposto na
lei, nada será alterado.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Federal Dr. Hélio, PDT/SP.

PROJETO IJE LEI N!! 1.972, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Altera a Lei nl! 4.771, de 15 de
setembro de 1965, no que se refere às
Áreas de Preservação Permanente em
áreas urbanas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! O parágrafo único do art. 2º da Lei n2

4.771, de 15 de setembro de 1965, que "institui o novo
Código Florestal", passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.2º .
"Parágrafo único. Nas áreas urbanas,

assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos em lei munici
pal, o plano diretor de que trata o art. 182 da
Constituição Federal e a legislação
urbanística dele derivada determinarão os
limites das Áreas de Preservação
Permanente a serem observados ao longo
das margens dos corpos d'água, não se
lhes aplicando as disposições das alíneas a
e b do caput, respeitados:

1- o limite mínimo de 15 (quinze) met-
ros;

11 - as normas fixadas especificamente
para áreas urbanas:

a) pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente, no que se refere a Áreas de
Preservação Permanente ao longo de
águas de domínio federal;

b) pelos Estados, no que se refere a
Áreas de Preservação Permanente ao longo
de águas de domínio estadual". (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A definição das Áreas de Preservação
Permanente ao longo das margens dos corpos
d'água em áreas urbanas é uma questão
extremamente mal resolvida na legislação federal em
vigor, gerando variados tipos de problemas, que
afetam a Administração Pública, a iniciativa privada e
a comunidade em geral.

O Código Florestal enumera as Áreas de
Preservação Permanente em seu art. 2º, destacando
a necessidade de proteção das matas ciliares. Com
essa finalidade, estabelece faixas de proteção que
variam de trinta a quinhentos metros. No parágrafo
único do referido dispositivo, fica estabelecido que
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nas áreas urbanas observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo,
"respeitados os princípios e limites" estabelecidos no
próprio dispositivo.

O parágrafo único do art. 2Q do Código Florestal
tem gerado interpretações bastante divergentes,
tanto quando analisado isoladamente, como quando
colocado em confronto com a Lei do Parcelamento do
Solo Urbano. O inciso 111 do art. 4Q da Lei nQ 6.766/79
prevê a reserva de uma faixa non aedificandi
de quinze metros ao longo 'das águas correntes e
dormentes, "salvo maiores exigências da legislação
específica".

A principal dúvida associada ao! parágrafo
único do art. 2Q da Lei 4.771/65 é se os ~unicípios

podem estabelecer padrões menos restritivos que
os fixados na lei federal. Alguns juristas entendem
que sim, ou seja, no caso de áreas urbanas, o caput
do art. 2Q e seus incisos estabeleceriam situações
topológicas em que a vegetação natural deve ser
preservada, mas as quantidades numéricas
expressas não se aplicariam às cidades, nas quais
imperariam as normas municipais. Os limites
expressos na lei federal não poderiam ser encarados
como mínimos, sob pena de fixar para o espaço
urbano padrões mais rigorosos que os fixados para
as áreas rurais. Certos intérpretes chegam a de
fender, até mesmo, que os limites previstos pelo ca
put do art. 2º do Código Florestal e seus incisos
devem ser entendidos como teto máximo, ou seja, a
lei municipal não poderia fixar padrões mais
rigorosos que os contidos na Lei nQ 4.771/65. Outra
corrente, com importantes defensores, propugna
pela aplicação plena do art. 2Q às áreas urbanas, in
clusive no que respeita a limites, o que implica uma
faixa marginal de preservação permanente com o
mínimo de trinta metros.

Entendemos que as áreas urbanas devem
tratamento específico no que se refere às Áreas de
Preservação Permanente ao longo das águas. A
justificativa mais natural para que isso ocorra é a
infinidade de núcleos urbanos existentes junto aos
rios. Se a legislação atual fosse observada, uma
cidade ribeirinha à beira do rio com mais de
seiscentos metros de largura teria que deslocar-se
para, no mínimo, meio quilômetro de sua margem.

Propomos aqui uma solução para esse im
passe: nas áreas urbanas, respeitado o limite máximo
de quinze metros, já fixado pela legislação
urbanística, os limites para as faixas de preservação
permanente ao longo das margens dos corpos
d'água serão fixados por lei municipal, especialmente

pelo plano diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana segundo a
Constituição Federal. Além disso, o Conama e os
Estados fixarão normas específicas para as Áreas de
Preservação Permanente em áreas urbanas, que
balizarão as leis municipais.

Pela importância da matéria, contamos com o
pleno apoio de nossos ilustres pares para seu
aperfeiçoamento e aprovação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Marcos Cintra.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ng 1.408, DE 1999

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda esclarecimentos
sobre a antecipação de royalties de Itaipu
ao Governo do Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2Q

, da
Constituição Federal, e nos artigos 115 e 116 do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda o
seguinte pedido de informação:

O Governo do Paraná vem pleiteando junto às
autoridades federais uma autorização para obter
antecipação dos royalties de Itaipu.

Tal pedido deve-se à situação precária a que
foram levadas as finanças estaduais pela atual
administração, especialmente com a quebra do
Banestado, gerando compromissos futuros da ordem
de 4,3 bilhões de reais, antecipações de
arrecadações de ICMS de grandes contribuintes
(questão de legalidade discutível),
comprometimentos junto ao BNDES com garantia de
ações da Copel (aliás, o Estado possuía mais de
80%), atrasos de fornecedores e uma série de outros
desequilíbrios que deverão ser honrados,
especialmente por administrações futuras.

Também gera dúvidas, a capacidade futura do
Estado, em cumprir compromissos e limites legais,
como por exemplo: dispêndios com a folha ,je
pessoal, aplicação em educação e outros.

Os elementos arrolados, além de outros,
demonstram um desequilíbrio fiscal insuportável, e
mais, fere a linha de trabalho que vem sendo
perseguida pelo Governo Federal, tanto para
reequilibrar a ecqnomia nacional como cumprir
compromissos internacionais.

Assim sendo, para nosso maior esclarecimento
no debate relativo ao assunto e, mesmo para alertfl~
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as autoridades competentes, julgamos oportuno
solicitar do Senhor Ministro da Fazenda, respostas às
seguintes indagações ao tema:

1 - qual a base legal para autorizar a
antecipação de royalties de Itaipu ao Governo do
Paraná, comprometendo as receitas de gestões
governamentais futu ras?

2 - Existe autorização legal da Assembléia
Legislativa para a alienação desses direitos?

3 - Como pode ser acatada essa operação, haja
vista o desenquadramento da Lei Camata?

4 - Como pode tal operação compatibilizar~se

com as propostas para uma legislação sobre
responsabilidade fiscal, já que a antecipação dos roy
alties se caracteriza como uma quebra do equilíbrio
fiscal?

5 - De que forma é tratada tal questão nos
acordos firmados com o FMI, já que se trata de
ampliação efetiva do déficit público, embora de forma
mascarada?

6 - Quais as repercussões da antecipação dos
royalties de Itaipu ao Governo do Estado do Paraná
sobre o acordo binacional com o Paraguai? Quais as
contrapartidas que poderão ser exigidas?
. S~la das Sessões, 23 de novembro de 1999. -
Deputado Rubens Bueno.

PROJETO DE LEI Nl!1.973, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Determina o fornecimento gratuito
de aparelhos de prótese e órtese aos
portadores de deficiências físicas pela
rede hospitalar pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os pacientes atendidos pela rede

hospitalar do Sistema Único de Saúde que, por
motivo do tratamento necessitarem do uso de
próteses ou órteses, terão direito às mesmas,
gratuitamente.

Parágrafo único. Não fazem jus ao benefício os
portadores de deficiência física que a contraíram em
ocasião anterior.

Art. 212 O Poder Executivo dispõe de 180 (cento e
oitenta) dias para incluir nas suas tabelas de
remuneração de procedimentos a fornecimento de
próteses e órteses, vinculando-o ao procedimento
clínico-cirúrgico correspondente.

Art. 32 Os recursos correspondentes serão
alocados nos orçamentos do SUS em cada esfera de
Governo.

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

Justificação

O PL pretende tão~somente assegurar aos
pacientes que, por necessidade ou conseqüência de
tratamento precisarem usar próteses e/ou órteses,
que estas sejam incorporadas ao procedimento,
evitando a busca posterir pelo recurso.

Exime do direito os pacientes já portadores de
deficiência, que têm outras vias de acesso ao
benefício, especialmente por meio da Corde e de
entidades beneficentes ligadas ao portador de
deficiência, além de não onerar desnecessariamente
oSUS.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Luiz Bittencourt.

INDICAÇAo Nl! 565, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Sugere a apuração de irregularidades
na cobrança de serviços telefônicos da
empresa Telegoiás.

Excelentíssimo Senhor Ministro das
Comunicações,

Dirijo-me a V. Ex!! para expor e reivindicar o
seguinte:

Em matérias divulgadas na semana de 10 a 16
de outubro de 1999, a imprensa de Goiânia apurou
denúncias de cobranças indevidas de chamadas
locais da empresa Telegoiás, pertencente à
Tele-Centro-Sul.

Procurada para prestar esclarecimentos, a
diretoria da Telegoiás, através de assessor de
imprensa daquela empresa, reconheceu que 60%
das cerca de 3.500 reclamações eram procedentes,
mas que o usuário deveria "controlar suas ligações
com um bina".

Em face do flagrante desrespeito ao consumidor
implícito em tal declaração, venho a V. Ex!! reivindicar
a imediata apuração dos fatos por parte da
autoridade reguladora, providência que entendo ser
indispensável, dado o elevado número de
reclamações encaminhadas ao Procon-GO.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à apuração de
irregularidades na cobrança de serviços
telefônicos da Tele-Centro-Sul.
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 112, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação anexa, sugerindo a apuração
de irregularidades na cobrança de serviços
telefônicos da empresa Telegoiás, pertencente à
Tele-Centro-Sul.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.409, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita dados atualizados sobre a
criação dos conselhos de acompanha
mento e controle social dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvol
vimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212, da

Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Educação
o seguinte pedido de informações:

A Lei n2 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que
"dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, na forma prevista no art.
60, § 72, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências", preceitua em
seu art. 42 que "o acompanhamento e o controle so
cial sobre a repartição, a transferência e a aplicação
dos recursos do Fundo serão exercidos, junto aos
respectivos governos: no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
conselhos a serem instituídos em cada esfera no
prazo de cento e oitenta dias a contar da vigência
desta lei".

No intuito de melhor instrumentar-me para
participar do debate sobre o aperfeiçoamento do
Fundef, julgo indispensável contar com os seguintes
esclarecimentos:

1 - Os conselhos de ,acompanhamento e
controle a que se refere o art. 42 da Lei nQ 9.424,' de
1996, foram efetivamente instituídos em todos os
Estados e Municípios? Se não foram, quais as razões
do descuprimento da lei? Que providências
institucionais têm sido tomadas pelo MEC para

estimular a instituição do conselho em todos os
municípios?

2 - Os conselhos que foram efetivamente
instituídos têm-se revelado competentes no
acompanhamento e no controle? Há registro de
casos de evidente omissão ou compactuação em
face das denúncias de má gerência ou má aplicação
dos recursos? Que providências institucionais têm
sido tomadas pelo MEC no sentido de "estruturar e
qualificar os conselhos para o competente exercício
de suas atribuições legais?

3 - É possível estabelecer alguma correlação
entre as irregularidades supostamente praticadas na
aplicação dos recursos do Fudef e a inexistência de
conselhos de acompanhamento e controle social?

4 - O sistema de acompanhamento e controle
social sobre a repartição, a transferência e a
aplicação dos recursos do Fundo por meio de
conselhos já pode ser considerado de indiscutível
eficácia? Há motivo para o aperfeiçoamento deste e
de outros mecanismos de acompanhamento e
controle?

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO
(Da srª Deputada Luci Choinacki e Outros)

Requer a convocação de sessão
solene da Câmara dos Deputados para o
dia 11 de novembro de 1999, às 10 horas.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene deste Casa
para o dia 9 de novembro de 1999, às 10 horas, a fim
de fazer homenagem: A Vida, a História dos
Oprimidos, a Luta de Dorcelina Falador, Prefeita de
Mundo Novo (MS).

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Luci Choinacki, Angela Guadagnin - José
Genoíno, Líder do PT - Luiza Erundina.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 1.410, DE 1999

Solicita informação ao Sr. Ministro
de Estado das Comunicações, João
Pimenta da Veiga, sobre o gasto médio
do assinante com tarifas telefônicas.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 22 da Constituição Federal, e do art. 116 e
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parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, sejam solicitadas ao Sr. Ministro de
Estado das Comunicações, João Pimenta da Veiga,
as seguintes informações:

1 - Qual o gasto médio mensal, por
assinante e por empresa, com serviços
telefônicos?

2 - Pede-se discriminar os valores
médios mensais, por usuário, com
chamadas locais, interurbanas e
internacionais, bem como a média, por
usuário, com chamadas para telefones
móveis e convencionais.

Sala das Sessões, 3 de "novembro de 1999. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPST/PSL.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.411, DE 1999

Solicita informação ao Sr. Ministro
de Estado das Comunicações, João
Pimenta da Veiga, sobre cobrança de
chamada telefônica quando a empresa
prestadora de serviços telefônicos faz
uso de mensagens gravadas em lugar do
sinal universal de telefone ocupado.

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 116 e
parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, sejam solicitadas ao Sr. Ministro de
Estado das Comunicações, João Pimenta da Veiga,
as seguintes informações:

1 - Quando a prestadora de serviços
telefônicos oferece mensagens gravadas
indicativas de telefone ocupado em lugar do
sinal universal de linha em uso, isto é,
vários toques reiterados e sem intervalo, é
feita cobrança da chamada? Em caso
afirmativo, com base em que lei? Esse
procedimento, ainda em caso afirmativo,
tem o apoio da política do Ministério para
tarifas telefônicas?

2 - No caso de telefones celulares, a
utilização de "caixa de mensagem" é
opcional para o cliente? Em caso afirmativo,
esse serviço é cobrado de quem fez a
chamada e com base em que lei? Esse
procedimento, ainda em caso afirmativo,

tem o apoio da política do Ministério para
tarifas telefônicas?

Sala das Sessões, 3 de novembro de
1999. - Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco PUPST/PSL

INDICAÇÃO N2 566, DE 1999
(Do Sr. Alceu Collares)

Sugere alterações na Instrução
Normativa SRF n2 82, de 30 de junho de
1999.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Dirijo-me a V. EXª para sugerir alterações na

Instrução Normativa nº 82, de 30 de junho de 1999,
da Secretaria da· Receita Federal, que aprova
instruções para a prática de atos perante o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, c<:,m o intuito de
desburocratizar e tornar menos dispendioso o
processo de solicitação de baixa no referido CNPJ.

Antes da vigência da IN SRF n282/99, as baixas
das pessoas jurídicas eram feitas com maior
facilidade, pois bastava a apresentação da solicitação
de baixa em disquete, o Demonstrativo de Bens e
Direitos em formulário e a DIRPJ de encerramento
em disquete.

A referida IN dificultou em muito a solicitação de
baixa, pois exige a prévia solicitação de baixa na
Junta Comercial do Estado para posterior solicitação
junto à Secretaria da Receita Federal.

Ocorre que, para a baixa nas juntas comerciais,
são exigidas certidões negativas de todas as
repartições fiscais, o que torna o processo
burocrático demasiadamente lento e de custo alto.

Para desburocratizar a sistemática, sugerimos:
a) que as microempresas e empresas de

pequeno porte inativas, que não efetuaram a entrega
das declarações de rendimentos, sejam dispensadas
das multas pela não-entrega dessas declarações
pelo tempo que permaneceram inativas, e que sejam,
também, dispensadas da prévia baixa nas juntas
comerciais;

b) que se retorne ao processo de baixa que
exigia a simples comprovação de baixa nas
secretarias de fazenda estaduais e prefeituras
municipais, ou, então, que as pequenas empresas
que estejam há mais de cinco anos inativas tenham
seu registro no CNPJ automaticamente cancelado, o
que limparia o sistema de milhares de empresas; e,

c) por último, que seja dispensado o
reconhecimento de firmas nas baixas no CNPJ,
podendo o próprio contabilista assiná-los, em razão
do fato de que muitos pequenos empresários já
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faleceram ou abandonaram suas empresas, estando
em lugares incertos e não conhecidos.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Alceu Collares.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alceu Collares)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Fazenda, sugerindo a
alteração da Instrução Normativa SRF nll

82, de 30 de junho de 1999.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExA seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo
alterações na Instrução Normativa n9 82, de 30 de
junho de 1999, da Secretaria da Receita Federal, que
aprova instruções para a prática de atos perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Alceu Collares.

PROJETO DE LEI NlI 1.974, DE 1999
(Do Sr. João Paulo)

Altera a Lei nll 9.504197, art. 9l1,

aumentando para dois anos o prazo de
filiação partidária com vistas a cargo
eletivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li O art. 911 da Lei nll 9.504, de 30 de

setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 99 P,ara concorrer às eleições, o
candidato deverá possuir domicílio eleitoral
na respectiva circunscrição pelo prazo de,
pelo menos, um ano antes do pleito e estar
com a filiação deferida pelo partido há, pelo
menos, dois anos antes. (NR)

Art. 211• Esta lei entra em vigor após as eleições
municipais do ano 2000.

Justificação

O projeto apresentado visa aumentar o prazo
exigido em lei para que os candidatos estejam filiados
ao partido pelo qual pretendem concorrer.

A filiação partidária é condição de elegibilidade
no Brasil, definida na Constituição: é
responsabilidade dos partidos políticos a indicação
de candidatos a cargos eleitorais.

A Lei nll 9.504/97, estabeleceu o prazo de um
ano antes da eleição, como o tempo mínimo que um
cidadão deveria estar filiado a um partido, para poder
se apresentar como candidato. Este prazo, contudo, é
pequeno.

Propomos o aumento do prazo, pois, dada a
responsabilidade que cabe aos partidos na escolha
de candidatos, é prudente exigir que estes devam ter
um tempo maior de vivência no partido, de forma a
que a candidatura expresse um vínculo efetivo entre
candidato e sua legenda.

Em segundo lugar, e talvez mais importante, a
legislação deve procurar coibir a facilidade com que
se troca de partido no Brasil. Basta citar que na última
legisl~tura quase a metade dos deputados federais
mudou de partido; vários o fizeram mais de uma vez.

O aumento do prazo deve dificultar as trocas,
pois diminui a margem de manobra para mudanças
meramente eleitoreiras, às vésperas da eleição.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado João Paulo.

PROJETO DE LEI NlI 1.975, DE 1999
(Do Sr. João Paulo)

Dá nova redação ao inciso V do art.
16 da Lei n2 7.102, de junho de 1983.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O inciso V do art.16 da Lei nº 7.102, de

20 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 16 ..

V - ter sido aprovado em exame de
saúde física, mental e psicotécnico, sendo
vedada qualquer exigência quanto à altura
mínima.

Art. 2º A empresa que infringir o disposto no
art. 1º desta lei fica sujeita ao pagamento de multa
que varia entre seis mil Unidades Fiscais de
Referência (6.000 UFIR) a trinta mil UFIR.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, que
estabelece as normas para o funcionamento das
empresas privadas que exploram serviços de
vigilância e de transportes de valores, no seu artigo 16,
prevê requisitos que o vigilante deve preencher para o
exercício dessa profissão. Este artigo, em nenhum dos
seus sete incisos, determina restrição sobre o porte
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físico que o vigilante deva ostentar para o
desempenho da atividade. Contudo, em atitude
flagrantemente ilegal e discriminatória, várias
empresas de segurança de São Paulo e de outras
localidades, vêm exigindo que os pretendentes a car
gos de vigilantes tenham altura acima da mínima
estipulada pelas normas internas estabelecidas por
essas empresas.

Além do aspecto da i1egabilidade da
discriminação contidas nessas normas de admissão,
devemos, também, ter em mente que elas estão
completamente fora da nossa realidade nacional,
pois a adoção de qualquer altura mínima poderá
constituir-se em erro, por desconsiderar nossas
peculiaridades regionais. Se na região Sul há
predominância de indivíduos de origem étnica de
maior estatura, nas regiões Norte e Nordeste os
grupos étnicos são caracterizados por sua baixa
estatura. Assim, permitindo-se a adoção de qualquer
limite mínimo, estar-se-á, de imediato, eliminando da
admissão uma grande parte da população
procedente das áreas setentrionais do País.

Podemos aduzir, também, que as dimensões
não servem para medir a efetiva capacidade do
homem. Além disso, o moderno armamento e as
condições do homem bem treinado justificam a
desnecessidade de compleição avantajada para o
cumprimento de tarefas arriscadas.

Assim, por não vermos motivos consistentes
para que se limite o ingresso de pessoas de menor
estatura nas empresas de vigilância, estamos
propondo que se estabeleça, em.definithlÇ),.. ,no texto
da lei, a vedação para que se impeça essa exigência.
Desse modo, esperamos contar com o apoio dos
ilustres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado João Paulo (PT/SP).

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nl! 145, DE 1999

(Do Srs. Wellington Dias, Ricardo Berzoini,
José Pimentel, Geraldo Magela, Luís Sérgio,

João Grandão e outros)

Altera o artigo 192 da Constituição
Federal, estabelecendo que a caixa
Econômica Federal, O Banco do Brasil S/A,
o Banco do Estado de São Paulo S/A, o
Banco do Nordeste do Brasil S/A, o Banco
da Amazônia S/A e outras Instituições são
instrumentos estratégicos da União para a
execução de políticas de crédito.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do artigo 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constituticional:

Art. 1li Acrescentem-se ao artigo 192 da
Constituição Federal os seguintes parágrafos:

"Art. 192 ..

§ 42 A Caixa Econômica Federal, o
Banco do Brasil S/A, o Banco do Estado de
São Paulo S/A, o Banco do Nordeste do Brasil
S/A, o Banco da Amazônia S/A e as demais
instituições financeiras sob o controle da União
são instrumentos oficiais estratégicos para a
execução de políticas de crédito.

§ 5º Qualquer modalidade operacional
de alteração na composição societária das
empresas mencionadas no parágrafo ante
rior, bem como de suas subsidiárias,
dependerá de lei complementar do
Congresso Nacional.

Art. 2º Esta emenda constitucional entrará em
vigor na data de sua publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Esta proposta de emenda constitucional
acrescenta dois parágrafos ao artigo 192 da
Constituição Federal, que trata do sistema financeiro
nacional, estabelecendo que a Caixa Econômica
Federal, O Banco do Brasil S/A, o Banco do Estado
de São Paulo S/A, o Banco do Nordeste do Brasil
S/A, o Banco da Amazônia S/A e demais
instituições financeiras sob o controle da União são
instrumentos oficiais estratégicos para a execução
de políticas de crédito, razão pela qual, para
qualquer modalidade operacional de desestatização
dessas instituições, haverá necessidade de lei
complementar.

Não nos parece possível negar que tais
empresas desempenham o papel de agentes
governamentais na área de saneamento, habitação,
crédito rural, desenvolvimento regional e apoio às
pequenas e médias empresas.

O fortalecimento dessa instituições financeiras,
cada qual com suas peculiaridades, torna-se
indispensável para possibilitar ao Estado brasileiro o
papel de agente formulador e indutor de políticas
capazes de promover a valorização e o bem estar
de quem quer trabalhar e produzir.
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Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Wellington Dias (PT/PI), Ricardo Berzoini
(PT/SP), José Pimentel (PT/CE), Geraldo Magela
(PT/DF), Luís Sérgio (PT/RJ) e João Grandão
(PT/MS).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.412, DE OUTUBRO DE 1999

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor
Ministro dos Transportes sobre os bens
que integram o patrimônio do Porto de
Manaus e demais Portos integrantes de
sua estrutura.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º e
art. 115 e inciso do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor
Ministro dos Transportes, com objetivo de detalhar o
perfil operacional do Porto de Manaus e os demais
portos integrantes de sua estrutura, o seguinte pedido
de informação:

Ao tomarmos ciência do OF.PS/RI nº 2.469/99,
de 9-9-99, oriundo da Câmara dos Deputados
primeira Secretaria, no qual é encaminhada cópia do
aviso nº 1.129/GM/MT, de 5-8-99, deste Ministério,
acompanhado de anexos, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do requerimento de
Informação nº 598, de 1999, temos a tecer algumas
considerações a fim de haver uma melhor
compreensão da sucessão de fatos na administração
do Porto de Manaus. .

1. Na alínea a do requerimento, é
solicitada a lista de bens - inventário - que
compõem o patrimônio do Porto de Manaus
e os demais p'ortos que integram o convênio
nº 7/97 celebrado pela União por intermédio
do Ministério dos Transportes e o Estado do
Amazonas, para administração e exploração
do Porto de Manaus e os portos fluviais
integrantes de sua estrutura (Itacoatiara,
Tabatinga, Parintins e Coari).

Como pode ser verificado no bojo do documento
enviado, muito embora a solicitação tenha sido feita
de modo a não deixar a menor dúvida quanto à
resposta, verifica-se que, sequer foram mencionados
os bens que integram o patrimônio do Porto de
Manaus, nem tampouco dos demais portinhas
componentes de sua estrutura.

A título de ilustração, citamos que em 19-1-96,
foi instituído pelo então Administrador Serafim Pereira
D'Alvim Meirelles Neto, um Grupo de Trabalho
designado pela Correspondência Interna Serhum nº
007/96, para proceder levantamento de bens imóveis
adquiridos no ano de 1995. Após as conclusões dos
trabalhos, citado Administrador determinou que fosse
efetuado um levantamento de bens móveis e imóveis,
desta feita pertencentes ao Setor de Operações da
Administração do Porto de Manaus, sendo para tanto
designada uma Comissão por meio da CI. Setope nº
048/95 de 4-12-95. Tendo sido os trabalhos
concluídos e o Relatório Final levado à apreciação do
Sr. Administrador da época.

Portanto, existem documentos que deveriam,
por força da solicitação, terem sido anexados para
análise e, sobretudo, porque consta do Convênio
07/97 em sua Cláusula Sexta das Obrigações do
Delegatário, item VII, o seguinte: "manter atualizado o
inventário e registro dos bens vinculados aos Portos".

2. As alíneas b e c, a exemplo da ano
terior, também não foram atendidas.

3. Na alínea d, é requisitada a cópia
do Plano de Aplicação da Secretaria de
Transportes Aquaviários, do Ministério dos
Transportes, e discriminar os bens
adquiridos por meio da alienação de outros
bens inservíveis.

Para este item, acreditamos que a informação
não ocorreu de forma completa, posto que apenas
foi encaminhado um Plano de Aplicação e
Investimento dos Recursos Oriundos do Leilão de
Bens Inservíveis realizado pela SNPH, onde consta
a discriminação dos serviços, como segue:

1 - Adequação do escritório da
Receita Federal no Porto de Manaus e Sala
de apoio no flutuante do Roadway, com
valor estimado de R$68.000,OO;

2 - Recuperação do sistema de
articulação e estrutura de suporte dos
mancais no Flutuante das Torres, com valor
estimado de R$80.000,00;

3 - Recuperação cabeças de atração
do Flutuante das Torres e Terminal e Con
tainers, com valor estimado de
R$40.000,00;

4 - Recuperação das defensas do
Flutuante das Torres, com valor estimado
de R$80.000,00.

Perfazendo um valor total de R$268.000,00
(duzentos e sessenta e oito mil reais).
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Isto posto, lembramos que no Convênio nº
07/97, de 26 de novembro de 1997, já citado,
celebrado entre a União por intermédio do Ministério
dos Transportes e o Estado do Amazonas, para a
administração e a exploração do Porto de Manaus e
os Portos Fluviais integrantes de sua estrutura
localizados nos municípios de Itacoatiara, Tabatinga,
Coari e Parintins, em sua cláusula oitava da Cessão
dos Bens, parágrafo terceiro, diz: "Os bens inservíveis
serão objeto de baixa e alienação mediante
autorização do Ministério dos Transportes, por meio
da Secretaria de Transportes Aquaviários, devendo o
produto da alienação ser utilizado na aquisição de
bens após aprovação de Plano de Aplicação pela
referida Secretaria. (grifo nosso).

Com isso, verifica-se que o produto do leilão foi
utilizado para execução de serviços na área portuária
e não para aquisição de novos equipamentos para
operação portuária, portanto, desobedecendo o
disposto no citado Convênio e ainda, a Portaria nº 27
de 2 de outubro de 1998, do Sr. Secretário de
Transportes Aquaviários do Ministério dos
Transportes em seu item IV, que diz: "determinar que
o produto tla referida alienação seja utilizado na
aquisição de bens após a aprovação de Plano de
Aplicação por esta Secretaria, como determinado no
parágrafo terceiro, da Cláusula Oitava, do Convênio
de Delegação nº 07/97, de 26 de novembro de 1997".

Merecendo, destarte, uma melhor apuração dos
fatos acontecidos, já que os bens leiloados fazem
parte do patrimônio da União, e, como tal, deveriam
ser preservados como patrimônio público.

Ressaltamos, ainda, que não foram
apresentados os contratos atribuídos a cada um dos
ser;4iços alencados, assim como não foi anexada a
relayão dos bens inservíveis e respectivos valores
atualizados a eles atribuídos e que foram objeto de
leilãb e tampouco foi discriminada a autorização do
Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria de
Transportes Aquaviários.

4 - Com relação a alínea e, somente
foram enviados alguns contratos, bem como
apenas alguns termos de, cessão e
transferência de di~eitos e obrigações, como
segue:

1 I' Coritrt;ltos-\ quy estão aiílexados os
termos de ~ssão e\tra~sfer,ência\ dEt direitos
e obrigaçõe~:

• Contrato nº'1~ /96 - entre a Codomar
Administração do Polto de Manaus e a firma
A.J.G.Batalha, tendo por objeto a prestação
dos serviços de manutenção preventiva e

corretiva da instalação telefônica do
complexo da Administração do Porto de
Manaus;

• Contrato nl! 17/96 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e a firma
Vale Refeição Ltda., tendo por objeto o
fornecimento de Vale Alimentação para os
empregados da Administração do Porto de
Manaus; (

• Contrato nº 37196 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e a firma
Conservadora Selva Ltda., tendo por objeto
os serviços de limpeza e conservação dos
prédios, móveis e utensílios da
Administração do Porto de Manaus;

• Contrato nl! 2/97 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e as
advogadas Rosângela Bentes Campos e
Cely Cristina dos Santos Pereira, tendo por
objeto os serviços de assessoria jurídica na
área trabalhista da APM;

• Contrato nº 3/97 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e o
advogado Luiz Otávio de Verçosa Chã,
tendo por objeto os serviços de assessoria
jurídica nas áreas federal, cível e criminal da
APM;

• Contrato nº 5/97 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e a firma
Contas e Dados - Contabilidade, Auditoria e
Consultoria S/C., tendo por objeto a
prestação dos serviços da assessoria em
contabilidade, para análise e fechamento
dos balancetes mensais da Administração
do Porto de Manaus;

2 - Contratos que não foram anexados
os respectivos termos de cessão e
transferência de direitos e obrigações:

• Contrato nº 13/97 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e a firma
Dantas Transportes Ltda., tendo por objeto
os serviços de locação de veículos,
destinados ao atendimento das atividades
externas administrativas da Administração
do Porto de Manaus;

• Contrato nº 18/97 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e a firma
Construtora Pirâmide Ltda., tendo por objeto
os serviços de recuperação e pintura da
cobertura do Armazém nº 10 desta APM;

• Contrato nº 19/96 - entre a Codomar
Administração do Porto de Manaus e a firma
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Coplase - Prestadora de Serviços e
Comércio Ltda., tendo por objeto os
serviços de recuperação do prédio da
entrada principal do Ropadway (antiga casa
de máquinas).

3 - Finalmente, vimos solicitar que sejam
prestadas as informações para as seguintes
indagações:

a) Existe contrato entre a SNPH e a Ocidental
Transportes e Navegação Uda., para prestar
serviços na área portuária?

b) Foi firmado contrato de arrendamento dos
Armazéns 10 e 7 com o Operador Portuário J. L.
Oliva Pinto, posto que o mesmo cobra serviços de
capatazia executado por terceiros na área
portuária?

c) Informar da existência de contrato de
arrendamento com a Operadora Portuária Transnav,
uma vez que ocupa o Armazém 23 e áreas
adjacentes.

d) Existe contrato de cobrança dos serviços de
capatazia pela operadora citada na alínea c, cuja
responsabilidade é atribuída ao Sr. Paulo Brandão,
que é Agente de Navio, Diretor do OGMO e presta
serviços de movimentação da carga na área
portuária?

e) Por que a contabilidade mensal do Porto de
Manaus é executada pela firma Contas e Dados,
sediada em Brasília, sabendo-se que existem
inúmeras firmas instaladas e em pleno
funcionamento em nossa cidade?

f) Existe contrato firmado entre a SNPH e a
Empresa Serviços Portuários Especializados 
SERPE, instalada na área portuária, para
exploração de vendas de passagens de barco para
o interior?

g) Para quem estão arrendados~ os
.equipamentos e máquinas, que por força do
convênio nQ 7/97, estão sob a responsabilidade da
SNPH e que têm a distribuição abaixo?

• Terminal de Container
01 - Empilhadeira marca Fantuzzi n2 3, cap./45

tono
01 - Empilhadeira marca Fantuzzi n2 5, cap./45

tono
• Paredão .
01 - Empilhadeira marca Fantuzzi, nº 2, cap./07

tono
01 - Empilhadeira marca Fantuzzi, n2 4, cap./13

tono

E ainda:
• Guindaste móvel n2 4 de 50 ton.;
• Cábrea João Pessoa;
• Rebocador Porto Alegre;
• Rebocador Niterói.
A propósito a respeito do item f acima

relacionado, fazemos constar, que o Sr. Antonio
Neto, gerente da citada empresa, em entrevista
concedida ao jornal A Crítica, de 07 de maio de 1999,
sob título: "Serpe diz Ter documentação", declarou
que: "a Empresa possui um documento expedido por
um órgão ligado ao Ministério dos Transportes, o
Certificado de Operação Portuária (COP), que daria
direito a qualquer empresa de trabalhar em porto. O
contrato com a Administração do Porto não passou
por licitação segundo ele..."

Vale lembrar, que tal declaração vem contrariar
o disposto no item 11, da Cláusula Sexta das
Obrigações do Delegatário, do Convênio n2 07/97,
que diz: "promover o arrendamento de áreas e
instalações dos portos delegados, observando o
"Plano de Desenvolvimento e Zoneamento" e as
diretrizes do "Programa de Arrendamento de Áreas e
Instalações Portuárias" do Ministério dos
Transportes. (grifo nosso);

E ainda, o que diz no Parágrafo primeiro do já
citado Convênio: "Na aplicação do item 11 desta
Cláusula, o Delegatário deverá submeter, previamente,
ao Conselho Nacional de Desestatização. - CND o
Programa de Arrendamento de Áreas e Instalações,
cujos processos Iicitatórios deverão ser realizados
sob a modalidade de leilão. A conveniência de
aplicação de outras modalidades de licitação deverá
ser encaminhada pelo Delegatário visando aprovação
pelo Conselho Nacional de Desestatização - CND
(grifo nosso).

A declaração do citado gerente, contraria,
ainda, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, publicado no Diário da Justiça, do dia
02-08-99, seção 1, pág. 150, que diz: "não justifica a
dispensa de licitação o fato de haver na sua
construção significativamente dispendiosas e com
maior razão se o terminal portuário foi explorado du
rante 20 anos mediante o pagamento de quantia
irrisória. (grifo nosso).

Portanto, considerando que o procedimento
Iicitatório é hoje mandamento constitucional, é que
solicitamos uma análise pormenorizada do citado
contrato e um posterior parecer da autoridade
competente.

Conforme pode ser constatado, diante do
exposto, as informações solicitadas pelo
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Requerimento, não foram devidamente
esclarecidas, como faz constar no ofício
encaminhado pelo Çhefe de Gabinete da Câmara,
já que a maioria dos quesitos deixaram de ser
respondidos e aqueles que foram ainda não
atenderam a solicitação. Isso nos leva a crer que a
Administração do Porto de Manaus, esconde
possíveis indícios cometidos contra os bens que
integram o sistema portuário, portanto pertencentes
à União, as quais deverão ser apuradas e
esclarecidas para bem do patrimônio público.

Sem mais, esperando termos prestado as
informações que se fizerem necessárias, elevamos
nossos mais sinceros votos de elevada estima. e
consideração, colocamo-nos. à sua il')teira
disposição para quaisquer esclarecimentos.

Sala das Sessões, de outubro de 1999. -
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l146, DE 1999

(Do Deputado Antônio Feijão e Outros)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 32 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Altera o artigo 45 da Constituição
Federal, cria uma vaga de Deputado
Federal específica às comunidades
indígenas e dá outras providências.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se
de representante do povo, eleitos pelo sistema
proporcional, em cada estado em cada território no
Distrito Federal e nas sociedades indígenas.

§ 12 O número total de deputados, bem, como
a representação por estado pelo Distrito Federal,
será estabelecido por lei complementar propor
cionalmente à população, procedendo-se aos
ajustes necessários no ano anterior as eleições,
para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de oito ou mais de
setenta deputados.

§ 211 Cada território elegerá quatro deputados.

§ 311 As sociedades indígenas elegerão um
deputado indígena de conformidade com os critérios
e as condições estabelecidas na forma da lei.

§ .411 Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A proposta de Emenda a Constituição visa o
aperfeiçoamento do modelo da representação
política prevista na Constituição de 1988. Avançou
grandemente no que diz respeito às garantias dos
direitos dos povos indígenas que mereceram todo um
capítulo em seu texto.

Agora é necessário consolidar a necessária
representação no Congresso Nacional, por meio da
eleição de representantes próprios na Câmara dos
Deputados.

A especificidade dos intetesses das sociedades
indígenas e sua peculiar organização social,
reconhecida da Constituição, exigem que essas
comunidades tenham o direito de escolher os seus
legítimos representantes separadamente garantindo a
participação das respectivas comunidades da definição
dos destinos das sociedades indígenas no contexto
nacional.Essa participação terá como conseqüência
sem dúvida não apenas a certeza de que a voz dos
povos indígenas será ouvida no resguardo de seus
autênticos interesses, como mais importante,
contribuirá com a manutenção das peculiaridades
socioculturais desses povos, como parte ativa da nação
brasileira de composição plurirracial.

A proposta de alteração traduzir-se-á passo
importante no sentido da implantação e uma justa
representação na Câmara dos Deputados, que
passará a refletir, de forma mais perfeita, a sociedade
nacional, contribuindo para assegurar à consolidação
da Democracia e da unidade nacional em nosso País.

Ao completarmos 500 anos do .nosso
descobrimento temos nesta PEC uma oportunidade
ímpar de podermos resgatar uma dívida histórica do
Brasil com as sociedades indígenas. O incremento da
diversidade étnica na Câmara dos Deputados
corresponde a um imperativo natural da própria
sociedade, na contradição dialética e posterior
equilíbrio das forças históricas de nossa Nação.

Estamos certos de contar com o apoio dos
parlamentares no Congresso Nacional a esta
emenda constitucional, cuja envergadura representa
não só reconhecimento indeclinável da importância
das populações indígenas no contexto da nação
democrática, mas sobretudo a instituição de um
arrojado mecanismo para ampliar, na prática, o
exercício da mais legítima representatividade política
do povo brasileiro, ao incluir no processo decisório, os
interesses dessa autêntica parcela de sua
composição.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Antônio Feijão, PSDB/AP
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PROJETO DE LEI N2 1.976, DE 1999
(Do Sr. Pedro Celso)

"Autoriza o Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal a celebrar
convênio com os Tribunais Regionais
Eleitorais dos Estados de Goiás e Minas
Gerais, a fim de, observada a Lei n2

9.504, de 30 de setembro de 1997,
assegurar-se a informatização do
processo de votação nas eleições do ano
2000, nos Municípios da Região
Integrada ele Desenvolvimento do
Entorno."

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Tribunai Regional Eleitoral do Distrito
Federal poderá celebrar convênio de cooperação
técnica, administrativa e operacional com os Tribunais
Regionais Eleitorais dos Estados de Goiás e Minas
Gerais, a fim de, observada a Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, assegurar-se a informatização do
processo de votação nas eleições do ano 2000, nos
Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento
do Entorno, definidos em lei federal.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Nas eleições de 1998, o Distrito Federal foi a
única unidade da Federação que teve 100% das
seções eleitorais informatizadas. Todos sabemos dos
significativos ganhos que a democracia brasileira
obteve com a adoção do voto eletrônico: redução de
fraudes, agilização de contagem, simplificação do
processo de votação e maiores votações nos
candidatos a cargos proporcionais.

No próximo ano, os municípios dos arredores do
Distrito Federal, conhecidos como Região do Entorno,
recentemente regulada por lei federal, terão eleições
municipais. Como os colégios eleitorais desses
municípios são pequenos, provavelmente os Tribunais
Eleitorais dos Estados de Goiás e Minas Gerais
optarão por adotar nesses municípios o sistema de
votação tradicional por cédula.

Assim, como o Distrito Federal possui uma
estrutura e uma experiência operacional já testada, é
necessário criar condições para que esses
municípios possam dispor da experiência candanga
do voto eletrônico.

O Sistema Eletrônico de Votação está previsto
na Lei nl!9.504, de 1997, lei geral, que "Estabelece
normas para as eleições".

Num primeiro momento, à luz do texto do inciso 11I
do art. 12 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que "Dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona", pode parecer que seria
mais adequado inserir a previsão de convênio de
cooperação entre os Tribunais Regionais Eleitorais do
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais no corpo da Lei
nl! 9.504, de 1997.

Mas, tendo em vista que o presente projeto
trata de situação específica e superveniente, o
exame mais acurado revela que, em verdade, o
caso não é de alteração da lei geral, até porque o
assunto objeto do projeto de lei lhe é estranho.

Diante dessa dificuldade, julgamos mais
acertado possibilitar a cooperação entre órgãos da
Justiça Federal por meio de projeto de lei autônomo.

Com essas considerações, esperamos contar
com o apoio dos nossos eminentes pares para a
presente proposição.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputado
Pedro Celso.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.413, DE 1999

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Senhor
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES., sobre a
Carteira da Área Social.

Senhor Presidente,

Com base no art. 50, § 2E, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2E, e 115,
inciso I, do Regimento Interno desta Casa, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior este pedido de informações relativo à
Carteira da Área Social do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES.

Durante o semlnano Caminhos do
Desenvolvimento e Combate à Pobreza, segundo
artigo publicado no Correio Braziliense, de 19 de
outubro de 1999, cópia anexa, o presidente do
BNDES, Andrea Calabi, afirmou que aquela
instituição irá destinar R$1,6 bilhão para a área so
cial, em 1999, sendo 96% para empréstimos.
Geridos por órgãos públicos e organizações
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não-governamentais, alguns programas que
objetivam combater a pobreza já estariam em
andamento, outros, com crédito pré-aprovados,
estariam aguardando a liberação de recursos.

Identificando os projetos financiados pelo
BNDES,o presidente da instituição discorreu sobre
alguns, tais como: Médico de Família, da prefeitura
de Niterói, voltado para o atendimento médico
preventivo; Mãe-canguru, iniciado em Recife e
realizado em diversas capitais, destinado a substituir
o uso de incubadoras pelo colo de mães;
Alfabetização Solidária; Crédito Produtivo Popular,
destinado a financiar pequenos empreendedores da
economia formal e informal.

A partir da cnaçao da Área de
desenvolvimento Regional e Social do BNDES, em
fevereiro de 1996, aquela instituição, em tese, deve
ter ampliado a sua atuação no campo de
desenvolvimento social.

Ressalte-se que o papel de um banco de
desenvolvimento - do porte do BNDES - é
estratégico, principalmente no momento em que se
configura cada vez mais urgente e inadiável a
adoção de medidas eficazes de combate ao
desemprego e de fomento à criação de
oportunidades de renda, bem como de erradicação
dos problemas sociais, entre os quais os
diretamente relacionados com as crianças e
adolescentes em situação de risco social.

Assim sendo e a fim de identificar o alcance real
da atuação do BNDES no fomento, apoio e
financiamento dos projetos e atividades de cunho so
cial, apresento este Requerimento de Informação,
submetendo à autoridade competente o seguinte
questionamento:

1) Qual o motivo de recursos que o
BNDES dispõe para atender aos projetos e
iniciativas sociais, por interméd!C! da
Carteira de Ação Social, e quantd Ia foi
disponibilizado?

2) Que projetos e iniciativas sociais
recebem financiamento do BNDES,
detalhados por setor de atividade e fonte de
recurso, identificadas as entidades públicas
e privadas que receberam o financiamento,
com valor dos recursos concedidos, de
fevereiro de 1996 até a presente data, bem
como os respectivos objetos dos referidos
financiamentos, prazos de pagamento,
carência e taxa de juros?

3) Que projetos se encontram em fase
de avaliação, detalhados por setor de
atividade solicitante do financiamento,
respectivos valores a serem financiados e
provável fonte de recurso?

4) Que procedimentos de controle e
avaliação são adotados pelo BNDES para
avaliar a eficácia dos projetos financiados,
bem como para melhorar sua atuação no
campo do desenvolvimento social?

5) Quais os resultados alcançados
pelos projetos e, iniciativas sociais
financiados pelo BNDES, de fevereiro de
1996 até a presente data?

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Pedro Celso, PT/DF.

Senador lamenta falta de empenho do
PT por sua proposta e tenta convencer ACM

SUPLlCY COBRA APOIO
AO PROJETO DE RENDA MfNIMA

Da Agência Folha
Autor do projeto de renda mínima em tramitação

no congresso, o Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)
reclamou, durante o seminário Caminhos do
Desenvolvimento e Combate à Pobreza, que discute
alternativas de combate à pobreza, da falta de
interesse de líderes de seu partido pela proposta.

Referindo-se a Luiz Inácio Lula da Silva (PT
SP), ao ex-governador Cristovam Buarque (PT - DF)
e também ao senador Antonio Carlos Magalhães
(PFL - BA), presentes ao encontro, afirmou que
tentaria convencer três candidatos à Presidência da
República sobre a importância do tema. "Os três têm
resistência", afirmou Suplicy.

"E espero que o meu candidato, Lula, defenda
esse projeto muito melhor do que nas outras três
vezes (em que foi candidato ao Planalto)", criticou o
senador petista. "Você já me ganhou para a renda
mínima. Só acho que é parte do combate. É preciso
mais", desconversou Lula. O senador pefelista negou
que queira ser candidato a presidente.

Obviamente aplaudido mais vezes do que o
pefelista, Lula propôs que representantes do Fundo
Monetário Internacional (FMI) sejam convidados a
discutir a pobreza no País e, em tom de discurso de
campanha, sugeriu que parte dos recursos brasileiros
gastos com o pagamento de juros da dívida fosse
empregada no combate à miséria.

Sorridente, o presidente do Congresso manteve
a aparência tranqüila mesmo quando o economista
-Reinaldo Gonçalves, do PT, criticou a concessão de
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incentivos fiscais para a instalação de grandes
empresas no País, sem compromisso de geração de
emprego, numa referência à instalação da Ford na
Bahia. O senador baiano preferiu não rebater a
afirmação do economista.

Recursos

O presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico. e Social (BNDES),
Andrea Calabi, disse, durante o seminário, que a
instituição vai destinar R$1,6 bilhão para a área so
cial em 1999. Os programas, que têm por objetivo o
combate à pobreza, são geridos por órgãos públicos
ou por organizações não-governamentais. Ele
revelou que alguns prçjetos já estão em andamento,
mas há outros que têm créditos pré-aprovados e
aguardam a liberação de recursos.

Segundo Calabi, 96% dos recursos para a
área social são destinados a empréstimos. Há
projetos em diversas áreas, como saúde, educação,
criança e adolescente e programas de geração de
renda.

Na área de saúde, o banco financia o programa
Médico de Família, da prefeitura de Niterói (RJ), que
tem por objetivo realizar atendimento médico
preventivo em parte da cidade. O projeto
Mãe-Canguru, que começou em Recife (PE) e hoje é
realizado em diversas cidades brasileiras, também
recebe recursos do banco. Coordenado pelo
Ministério da Saúde, tem a finalidade de substituir o
uso de incubadoras pelo colo da mãe para crianças
recém-nascidas. Na área de educação, o BNDES
financia parte do programa Alfabetização Solidária e
fomece recursos para um programa de capacitação
profissional de jovens. O banco também tem um
projeto de apoio a crianças e jovens em situação de
risco e o programa Crédito Produtivo Popular,
destinado a financiar pequenos empreendedores da
economia formal e informal.

Exportações

Segundo economistas que participam do
seminário, o melhor caminho para o combate à
pobreza seria por meio do aumento das exportações
e redução das importações. Para o economista
Luciano Coutinho, professor titular de economia da
Unicamp, aumentando as exportações o Brasil
passaria a depender menos dos financiamentos
externos e criaria bases próprias de crescimento. A
opinião de Coutinho é compartilhada com o
economista Paulo Rabello de Castro, vice-presidente
do Instituto Atlântico, no Rio.

Levantamentos recentes sugerem que 1 em
cada 3 brasileiros pode ser considerado pobre. Os
miseráveis seriam pelo menos 10% da população.
Essa estimativa leva em conta o resultado de pesquisa
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) de 1996, segundo o qual o País tem
157 milhões de habitantes. Dados do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam que há
atualmente 57 milhões de pessoas vivendo com
menos de meio salário mínimo (R$68) no País.

PROJETO DE LEI N2 1.977, DE 1999
(Do Sr. Vivaldo Barbosa)

Dispõe sobre concessão, pelo Poder
Público, para exploração de rodovias
federais, com cobrança de pedágio.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Poder Público somente poderá
efetuar concessão de exploração de rodovias com
cobrança de pedágio para concessionários que
tenham construído, com recursos próprios, o trecho
objeto de concessão, seja estrada, ponte ou
viaduto.

Art. 2º Ficam revogadas as concessões feitas
até a data da publicação da presente lei, para
conservação de estradas, pontes ou viadutos que
não tenham sido construídas com recursos próprios
do respectivo concessionário.

Art. 3º Os pedágios cobrados quer diretamente
pelo Poder Público ou por concessionário, na forma
do artigo 1º, levarão em conta os padrões
internacionais.

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

Justificação

O tributo do pedágio é justo, pois incide
diretamente sobre o usuário e no momento da
utilização da estrada, ponte ou viaduto.

O grande erro que está ocorrendo no Brasil é que
o Governo Federal e alguns Governos Estaduais
construíram estradas, pontes e viadutos com recursos
do Tesouro e entregaram a cobrança dos respectivos
pedágios para empreiteiras concessionárias
montarem caixas registradoras e arrecadarem.

Levantamentos efetuados recentemente dão
conta que existem hoje no País 130 postos para
cobrança de pedágio, localizados em trechos de maior
movimentação de nossas rodovias. Próximo a 1,5
milhão de veículos trafegam por esses pontos de
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cobrança a cada 24 horas, possibilitando
arrecadações pelas caixas registradoras em valores
que podem até superar os 6 milhões ao dia, R$200
milhões ao mês e um número próximo a R$2,4
bilhões ao ano.

Aqui não se está obedecendo o ciclo da
nacionalidade capitalista de investir primeiro para
depois receber. Nada se investe na construção e já se
começa a arrecadar com pedágio.

O Jornal Folha de S.Paulo, nas edições de 3
e 7-8-99, além de fazer uma comparação,
relativamente ao que se cobra em outros países,
onde a cobrança do pedágio só é permitida para
os que investem com seus próprios recursos,
informa, também, em manchete principal de
primeira página, que o BNDES emprestou R$500
milhões a 6 (seis) empresas que assumiram
concessões, a juros de longo prazo de 14% ao
ano. Esta quantia, representando quase 40% do
investimento que elas se comprometeram a fazer
durante o prazo de concessão, previsto entre 20 a
25 anos, e, ainda, representando quase 4 (quatro)
vezes o montante do programa de recuperação de
estradas do Ministério dos Transportes para este
ano de 1999, por incrível que possa parecer.

Importante, o registro e destaque de que a
principal justificativa, tanto do Governo Federal
como dos governos estaduais para privatizar
rodovias foi a falta de recursos públicos para manter
as estradas em boas condições.

A revista Veja, julho de 99, em matéria
específica, com o título "A Farra dos Pedágios,
preços abusivos. Denúnicias. E mais concessões",
informa, entre outros tópicos, que o Governo Federal
e estaduais estão passando estradas para empresas
privadas desde 1994, mas não se preocupam em
criar uma estrutura que proteja os usuários. Tanto
assim, que nesse período as tarifas de pedágio
subiram 105% acima da inflação, transformando
este recolhimento obrigatório em um dos principais
custos do transporte rodoviário de cargas.

A revista denuncia, ainda, que por um erro do
DNER, as concessionárias de estradas federais
estão cobrando no pedágio 5% (cinco por cento) do
imposto sobre serviços, mas que não vem sendo
repassado aos governos por falta de
regulamentação. E adverte que só neste ano o
Governo Federal pretende privatizar em torno de
5.000 (cinco mil) quilômetros de estradas, mas sem
qualquer preocupação em criar uma estrutura que

regule o novo setor privado da economia. Vale
dizer, que proteja o usuário.

Tarifas de Pedágio em Rodovias

Automóveis de passeio. em R$ por Km

Rodovias federais EUA
Ponte Rio- Niterói 0,030

0110

Rodovia Presidente Dutra
0,035

Juiz de Fora-Rio de Janeiro França
0,050 0,090

Osório- Porto Alegre Chile
0.030 0,034

Rodovias estaduais China
Em São Paulo 0,056

0,044, em média

A tarifa de caminhões varia conforme o números de eixos. Para
saber o valor tem de multiplicar de 2 a 6 o valor da tarifa de
automóveis de passeio.
Fonte: Ministério dos Transportes, DNER

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Vivaldo Barbosa.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 32 , do

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
a V. Exª se digne registrar nos Anais desta Casa
Moção de Congratulações pela inauguração de um
canal aberto da Rede Vida na cidade do Salvador
ocorrida na noite de 12 de novembro (Dia de Todos os
Santos)

Sala das sessões, 3 de novembro de 1999. Nel
son Pellegrino, Deputado Federal PT/BA

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO

Venho a esta tribuna na tarde de hoje
parabenizar e prestar minhas homenagens ao canal
aberto de televisão - Rede Vida, canal 44 UHF - que
ora se inaugura na cidade do Salvador e sua Região
Metropolitana.

A inauguração do referido canal se deu na noite
do dia 12 de novembro, Dia de Todos os Santos, com
a realização de uma missa que foi transmitida em
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cadeia nacional, sendo celebrada pelo arcebispo do
Salvador e Primaz do Brasil dom Geraldo Majella.

A inauguração desta emissora de televisão
ocorre num momento de grande efervescência na
Igreja Católica, onde aumenta, segundo dados
estatísticos, o número de jovens - homens e
mulheres - que passam a se dedicara vida religiosa.

Além disso as famílias baianas passam a ter
mais uma alternativa de qualidade na sua
programação televisiva, onde não haverá lugar para a
violência, a demagogià ou programação de gosto
duvidoso.

A Rede Vida chega para trazer ao público
católico e não católico uma renovada palavra de fé e
esperança nos homens, cultivando os verdadeiros
valores cristãos, num momento em que a Igreja,
cumprindo fielmente o seu papel de dar auxílio aos
que mais necessitam se coloca ao lado dos oprimidos
em defesa da dignidade e dos direitos da pessoa
humana.

No ano em que Salvador comemora 450 anos,
a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
CNBB elege como tema em sua Campanha da
Fraternidade - O desemprego - ,justamente na
cidade onde este índice lamentavelmente é o mais
alto do País. A Rede Vida é mais um instrumento
que vem somar-se a este esforço de conscientizar
os cidadãos e estimulá-los a lutar coletivamente
para, por meio da participação, reverter este quadro.

Solicitamos dar ciência desta moção à CNBB,
à Direção da Rede Vida de Televisão à
Arquidiocese de Salvador. Nelson Pellegrino,
Deputado Federal PT/BA.

INDICAÇÃO N2 567, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Foz do Iguaçu, no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação/FNDE, para
Liberação e Pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.023781199-34.

Excelentíssimo Senhor Presidente ' da
República:

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado à Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A priorização nasce a certificação de que os recursos
não serão suficientes para atender todos os projetos
do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Foz
do Iguaçu no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1ºdo
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado de Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, ao qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!

Sala da Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello
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INDICAÇÃO N!! 568, DE 1999
(Do Sr: Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Foz do Iguaçu,
no Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.002387199-44.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

À população de Foz do Iguaçu, necessita com'
extrema urgência deste benefíéio.

Sabemos que os recursos não serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é
que vimos pedir a V. Exª, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Foz do Iguaçu, justamente por sua
imperiosa necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exª este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n!!
23400.002387/99-44, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de

Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para o
Município paranaense de Foz do Iguaçu.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no Mec em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exª

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 569, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da APAE de Iporã no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
EducaçãolFNDE, para Liberações e
Pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, Objeto do Processo
Protocolado sob n2 23400.oo9310199-78.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado à Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da EducaçãolFNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a APAE deste município, já que existe um meio
de transporte adequado às suas necessidades. A
Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para entender todos
os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Iporã, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo
1º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V. Exª, seja encaminhada
ao Ministro de Estado da Educação, Paulo
Renato de Souza, a Indicação em anexo,
solicitando adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo em
epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar,
para a APAE do município em epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello

INDICAÇÃO N!i! 570, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da APAE de Querência do Norte
no Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação/FNDE, para
liberação e pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Protocolo sob n!i! 23400.009492199-87.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado à Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcíanello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Querência do Norte no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1º
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. EXª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à aquisição de Transporte Escolar, para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO N9 571, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Ubiratã no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação/FNDE, para Liberação e
Pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, Objeto do Processo
Protocolado sob n2 23400.010713199-41.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado à Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Tr~nsporte
Escolar para a Associação de ,'Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAEr de
Ubiratã no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1ºdo

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExD, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de

providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exil•

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 572, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Braganey no
Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação/FNDE, para
liberação e pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.009323199-10.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado à Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exll, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Braganey no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1ºdo

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à aquisição de Transporte Escolar, para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO Nº 573, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de São Jorge do Oeste
no Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do projeto de
Aquisição do Transporte Escolar,objeto
do Processo Protocolado sob n2

23400.009421/99-39.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Paia- e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo

órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de São
Jorge do Oeste, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exil.

. Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO Nll574, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Jesuítas no Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação - FNDE, para liberação e
pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Protocolo
sob nll 23400.002046/99-23.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Jesuítas no Estado do Paraná..

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exl , seja encaminhada ao Ministério
de Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de

providências visando a Priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO Nll 575, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Campina da Lagoa
no Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação - FNDE, para
Liberações e Pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll
23400.006162199-76.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Campina da Lagoa, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 576, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Capanema no
Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23400.008209/99-17.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por

meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do-Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
prlorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Capanema no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExA, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. ExI.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello.
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Aquisição do

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NlI 578, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Terra Roxa no
Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23400.009224199-38.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e
Excepcionais (APAE) do município
apresentou um projeto destinado a
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para. a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Santo Antônio d9 Caiuá, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO N2 577, DE 1999 Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
(Do Sr. Hermes Parcianello) Indicação em anexo, solicitando adoção de
Indica ao Poder Executivo a providências visando a Priorização e Pagamento do

inclusão da Apae de Santo Antônio do Processo em epígrafe protocolado naquele
Caiuá no Paraná, dentro das Priorizações Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
do Ministério da Educação _ FNDE, para Escolar, para a Apae do município em epígrafe.
liberações e Pagamento do Projeto de Mister lembrar que este Processo é derivado de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto projeto protocolado no MEC em atendimento ao
do Processo protocolado sob ne próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
23400.009195199-31. mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os

recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Terra Roxa no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à aquisição de Transporte Escolar, para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N!!.579, DE 1.999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Siqueira Campos no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n!!
23400.009200/99-70.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município j já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer (I envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorizaçáo e pagamento do processo
referente à aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Siqueira Campos, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do
Regimento interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes ParciEmelio.
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INDICAÇÃO Nll 580, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Figueira no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação - FNDE, para liberação e
pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nIl 23400.0094721GG-70.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a aquisição do
transporte escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. ExB, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Figueira, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exl , seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de

providências visando a Priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello.

INDICAÇÃO N2 581, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
Inclusão da Apae de Ibema, no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação - FNDE, para liberação e
pagamento do projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n223400.009451/99-08.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. ExB, este pleito dos
brasileiros deste Município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e pagamento do processo
referente à aquisição de Transporte
Escolar para a A~sociação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
lbema, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NS! 582, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Nova Tebas, Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação - FNDE, para liberação e
pagamento do projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nS! 23400.011749/99-24.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo

órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a. Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Nova Tebas, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.



INDICAÇAON!! 584, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Marechal Cândido
Rondon no Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da
EducaçãolFNDE, para Liberação e
Pagamento.do Projeto de· Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n!! 23400.008714/99-71.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado à Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério' da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

_ Este benefício é 'de fundamental importância
para a Apáe deste município, já que não existe um
meio. de transporte adequado às suas
necess'idades. A Priorização nasce da certificação

'de qÍJe os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. ExB, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

., -Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. -
Deputado Hermes Parcianello~ . -

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes ParclanelJo)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estada da Educação, Or.
Paula Renato de Sou?a, solleltando a
adoção de providências .visando a
Priorização e pagamento do p"ocesso
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pala e
Amigos dos Excepcionais (APAE)' de
Iretama no Estudo do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1!i1, do

Regimento Interno da Câmara c'()S Deputados,
requeiro a V. ExS!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
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INDICAÇÃO NQ 583, DE 1999 Indicação em anexo, solicitando adoção de
(Do Sr. Hermes Parcianello) providência visando a Priorização e pagamento do
Indica ao Poder Executivo a processo em epígrafe protocolado naquele

inclusão da Apae de Iretama, Paraná, Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
dentro das Priorizações do Ministério da Escolar, para a Apae do município em epígrafe.
Educação - FNDE, para liberação e 'Mister lembrar que este Processo é derivado de
pagamento do projeto de Aquisição do projeto protocolado no MEC em atendimento ao
Transporte Esco!ar, objeto do Processo próprio órgão, o qual' envio os formulários para os
protocolado sob n!! 23400.011815/99~57. mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os

Excelentíssimo Senhor Presidente da recursos que o MEC receberá não serão suficientes
República, para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao

Presidente da República a qual resultou neste
A Associação de Pais e Amigos dos Requerimento a V. EXª.

Excepcionais (APAE) do município em epígrafe, Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. -
apresentou um projeto destinado à Aquisição do Deputado Hermes Parcianello.
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Esta benefício é de fundamental importância
p~ra a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da· certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex§, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Marechal Cândido Rondon, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!l, seja encaminahda ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, par a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocoaldo no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios braileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex"

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1999.
- Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO Nll 585, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivp a
inclusão da Apae de Alto Piquiri no
Paraná, dentro das Priorizaç6es do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do processo protocolado sob nll
23400.016444/99-54.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

. Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alto
Piquiri no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. ExIl.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.



INDICAÇÃO N2 587, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Bandeirantes no
Paraná, dentro das prlorlzações do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nQ
23400.011586199-61.

Excelentrsslmo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epfgrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Minlstélro da Educação - FNDE, por
melo das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exll, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando I
Priorização e pagamento do proce••o
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Roncador no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, 'nciso I, § 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exl!, seja encaminhada ao Ministro de

52206 Quinta-feim4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

INDICAÇÃO NQ 586, DE 1999 Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
(Do Sr. Hermes Parcianello) Indicação em anexo, solicitando adoção de
Indica ao Poder Executivo a providências visando a Priorização e pagamento do

inclusão da Apae de Roncador no Processo em epígrafe protocolado naquele
Paraná, dentro das Priorizações do Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Ministério da Educação _ FNDE, para Escolar, para a Apae do município em epígrafe.
liberação e pagamento do projeto de Mister lembrar que este Processo é derivado de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto projeto protocolado no MEC em atendimento ao
do Processo protocolado sob nQ próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
23400.016302199-60. mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os

recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exll, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. H~rmes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Bandeirantes no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 588, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Santa Cruz do
Monte Castelo no Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação 
FNDE, para liberação e pagamento do
projeto de Aquisição do Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n223400.010735/99-84.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministéiro da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo

órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorlzação e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Santa Cruz do Monte Castelo no Estado
do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. EXª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municrplos brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. ExI.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello.



INDICAÇÃO N2 590, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Jardim Alegre no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.010534199-22.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministéiro da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, -3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indlcaçlo ao
Ministro de Estado da Educaçlo, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando 8

adoção de providências visando 8
Priorização e pagamel,lto do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Palotina no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1li do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando ê.doção de
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INDICAÇÃO N2 589, DE 1999 providências visando a priorização e pagamento do
(Do Sr. Hermes Parcianello) processo em epígrafe protocolado naquele
Indica" ao Poder Executivo a Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte

inclusão da Apae de Palotina no Paraná, Escolar, para a Apae do município em epígrafe.
dentro das Priorizações do Ministério da Mister lembrar que este processo é derivado de
Educação - FNDE, para liberação e projeto protocolado no MEC em atendimento ao
pagamento do Projeto de Aquisição do próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
Transporte Escolar, objeto do Processo mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
protocolado sob n223400.010730199-61. recursos que o MEC receberá não serão suficientes

Excelentíssimo Senhor Presidente da para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
República, Presidente da República a qual resultou neste

Requerimento a V. Exll

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe, Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. -
apresentou um projeto destinado a Aquisição do Deputado Hermes Parcianello.
Transporte Escolar. /'

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministéiro da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex·, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Jardim Alegre no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro
de Estado da Educação, Paulo Renato de
Souza, a Indicação em anexo, solicitando
adoção de providências visando a priorização e
pagamento do processo em epígrafe
protocolado naquele Ministério, pertinente à
Aquisição de Transporte Escolar, para a Apae
do município em epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!:!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NS! 591, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Mamborê no Paran6,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação - FNDE, para liberação e
pagamento do projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nS! 23400.010537199-11.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministélro da Educação - FNDE, por

meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
prlorlzação e pagamento do processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Mamborê no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º de
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExA, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este. processo é derivadc
de projeto protocolado no MEC em atendimento ar
próprio órgão, o qual enviou os formulários para o
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como o
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex'.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parclanello.



INDICAÇÃO Nl! 593, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Loanda no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação - FNDE, para liberação e
pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nl! 23400.009823199-42.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministéiro da Educação' - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Sc....za, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorizaçãf\ e pagamento do processo
referente". Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Missal no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encar, inhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
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INDICAÇÃO Nl! 592, DE 1999 Indicação em anexo, solicitando adoção de
(Do Sr. Hermes Parcianello) providências visando a Priorização e pagamento do
Indica ao Poder Executivo a processo em epígrafe protocolado naquele

inclusão da Apae de Missal no Paraná, Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
dentro das Priorizações do Ministério da Escolar, para a Apae do município em epígrafe.
Educação - FNDE, para liberação e Mister lembrar que este processo é derivado
pagamento do projeto de Aquisição do de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
Transporte Escolar, objeto do Processo próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
protocolado sob nl! 23400.010600/99-55. mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os

Excelentíssimo Senhor Presidente da recursos que o MEC receberá não serão suficientes
República, para atender a todos, é que apresentei a Indicação

ao Presidente da República a qual resultou neste
A Associação de Pais e Amigos dos Requerimento a V. Exlil•

Excepcionais (APAE) do município em epígrafe, Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. -
apresentou um projeto destinado a Aquisição do Deputado Hermes Parcianello.
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministéiro da Educação - FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para -a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priori::ação nasce da certificação
de que os recursos pão serão suficientes para
atender todos os projet.)s do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Loanda no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 594, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Campo Bonito no
Paraná, dentro das Priorizaçõ'l!s do
Ministério da Educação - FNDE, para
liberação e pagamento do projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.010389/99-25.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação - FNDE, por

meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A Priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. EXª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escólar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Campo Bonito no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro
de Estado da Educação, Paulo Renato de
Souza, a Indicação em anexo, solicitando
adoção de providências visando a Priorização e
pagamento do Processo em epígrafe
protocolado naquele Ministério, pertinente à
Aquisição de Transporte Escolar, para a Apae
do município em epígrafe. I

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é ~ue apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO Nl! 595, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica o Poder Executivo a inclusão
da Apae de Jaboti no Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da
EducaçãolFNDE, para Liberação e
Pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.009819/99-75.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu às orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Jaboti no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1,
parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V. ExA, seja encaminhada
ao Ministro de Estado da Educação Paulo Renato

de Souza, a indicação em anexo, solicitando
adoção de providências visando a priorização e
pagamento do processo em epígrafe protocolado
naquele Ministério, pertinente à Aquisição de
Transporte Escolar, para a Apae do município em
epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual envio os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO Nl! 596, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae da Itauna do Sul no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação/FNDE, para
Liberação e Pagamento do Projeto de
Aquisição do Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23400.009516199-43.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais (APAE) do mumclplo em "epígrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio da indicação ao
Ministério do Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
ltaúna do Sul no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. EX!!, seja encaminhada ao Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a indicação em
anexo, solicitando adoção de providências visando
a priorização e pagamento do processo em epígrafe
protocolado naquele Ministério, pertinente à
Aquisição de Transporte Escolar, para a Apae do
município em epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Com os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que já apresentei a
indicação ao Presidente da República a qual
resultou neste Requerimento à V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N!! 597, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da APAE de Planalto no Paraná,
dentro das Prlorizações do Ministério da
Educação/FNDE, para Liberação e
Pagamento do Projeto de Aquisição do
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2 23400.00244/99-45.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,
apresentou um projeto destinado a aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por

meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Planalto no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este orocesso é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de· 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Pinhão, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
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INDICAÇÃO N2 598, DE 1999 requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
(Do Sr. Hermes Parcianello) Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
Indica ao Poder Executivo a indicação em anexo, solicitando adoção de

inclusão da Apae de Pinhão no Paraná, providências visando a priorização e pagamento do
dentro das Priorizações do Ministério da processo em epígrafe protocolado naquele
EducaçãolFNDE, para Liberação e Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Pagamento do Projeto de Aquisição do Escolar, para a Apae do município em epígrafe.
Transporte Escolar, objeto do Processo Mister lembrar que este processo é derivado e
protocolado sob n2 23400.009247/99-33. projeto protocolado no MEC em atendimento ao

Excelentíssimo Senhor Presidente da próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
República, mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os

recursos que o MEC receberá não serão suficientes
A Associação de Pais e Amigos dos para atender a todos, é que apresentei a indicação

Excepcionais (APAE) do município em epígrafe, ao Presidente da República a qual resultou neste
apresentou um projeto destinado à Aquisição do Requerimento a V. Ex!!.
Transporte Escolar. Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. -

A demanda obedeceu as orientações Deputado Hermes Parcianello.
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo INDICAÇÃO N2 599, DE 1999
órgão a todos os municípios brasileiros que (Do Sr. Hermes Parcianello)
possuem esta singular e indispensável entidade. Indica ao Poder Executivo a

Este benefício é de fundamental importância inclusão da Apae de Quedas do Iguaçu,
para a Apae deste município, já que não existe um no Paraná, dentro das prlorizaçÕ8s do
meio de transporte adequado às suas Ministério da EducaçãolFNDE, para
necessidades. A priorização nasce da certificação Liberação e Pagamento do Projeto
de que os recursos não serão suficientes para destinado a Aquisição de Transporte
atender todos os projetos do Brasil. Escolar, objeto do Processo protocolado

É por esta razão que utilizo deste expediente sob n
2

23400.009253199-36.
regimental para Indicar a Vossa Excelência, este Excelentíssimo Senhor Presidente da
pleito dos brasileiros deste município que ajudam, República,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir A Associação de Pais e Amigos dos
esta Nação. Excepcionais (APAE) do município em epígrafe,

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. _ apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Deputado Hermes Parcianello. Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A Priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar ~ Vossa Excelência, este pleito
dos brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Quedas do Iguaçu, no Estado do Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª., seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello

INDICAÇÃO N!! 600, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Formosa do Oeste
no Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação/FNDE, para
Liberação e Pagamento do Projeto de
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.009334199-36.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epigrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por

meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Formosa do Oeste, no Estado do Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro
de Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento
do processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999 
Deputado Hermes Parcianello
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INDICAÇÃO NS! 601, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Santa Tereza do
Oeste no Paraná, dentro das priorizações
do Ministério da Educação/FNDE, para
Liberação e Pagamento do Projeto de
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nSl

23400.009403/99-57.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epigrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício e de fundamental importância
para a Apàe deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, 8.·çonstruir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Or.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
~riorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Santa Tereza do Oeste, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

requeiro a V. EXª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exll.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO Nll 602, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Céu Azul no Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
EducaçãoJFNDE, para Liberação e
Pagamento do Projeto de Aquisição de
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23400.009408199-71.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epigrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orier.tações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício e de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Prlorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Céu
Azul, no Estad~ do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protol;Olado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello

INDICAÇÃO N12 603, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da Apae de Terra Rica no
Paraná, dentro das priorizaçies do
Ministério da Educação/FNDE, para
Liberação e Pagamento do Projeto de
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23400.009411/99-85.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epigrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por

meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que
possuem esta singular e indispensável entidade.

Este benefício e de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os' recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

Ê por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Terra Rica, no Estado do Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 12 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExiI, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para a
Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. ExiI.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO NR 604, DE 1999
(Do S~~ Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
Inclusão da Apae de Nova Prata do
Iguaçu no Paraná, dentro das
priorlzações do Ministério da
EducaçãoJFNDE, para Liberação e
Pagamento do Projeto de Aquisição de
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2 23400.009498/99-63.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos· dos
Excepcionais (APAE) do município em epigrafe,
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício e de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas
necessidades. A priorização nasce da certificação
de que os recursos não serão suficientes para
atender todos os projetos do Brasil.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus tributos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Assbciação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Nova Prata do Iguaçu, no Estado do
Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, InCISO I, § 1Q do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!l.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO Nll 605, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão da APAE de Nova Cantu, no
Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação/FNDE, para
Liberação e Pagamento do Projeto de
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nR
23400.009502/99-39.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) do município em epigrafe
apresentou um projeto destinado a Aquisição do
Transporte Escolar.

A demanda obedeceu as orientações
emanadas do Ministério da Educação/FNDE, por
meio das milhares de sistemáticas enviadas pelo
órgão a todos os municípios brasileiros que possuem
esta singular e indispensável entidade.

Este benefício é de fundamental importância
para a Apae deste município, já que não existe um
meio de transporte adequado às suas necessidades.
A priorização nasce da certificação de que os
recursos não serão suficientes para atender todos os
projetos do Brasil.

Épor esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus tributos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Nova Cantu, no Estado do Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso J, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. EXª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello.

INDICAÇÃO NlI 606, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de São Pedro do
Paraná, no Paraná, dentro das
priorlzações do Ministério da
Educação/FNDE, para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23034.010955/99·51.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de São Pedro do Paraná
necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil

municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza,'a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, en
tre o enorme volume de processos do Paraná, São
Pedro do Paraná, justamente por sua imperiosa
necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a Vossa Excelência este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
referente à Aquisição de Transporte
Escolar para São Pedro do Paraná, no
Estado do Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. EXª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para a Apae do município em epígrafe.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello
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INDICAÇÃO NR 607, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Capitão
Leônidas Marques, no Paraná, dentro
das Priorizações do Ministério da
Educação para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2 23034.011013199-35.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Capitão Leônidas Marques,
necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades porque passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Capitão Leônidas Marques, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2

23034.011013199-35, referente à Aquisição
de Transporte Escolar para Capitão
Le6nidas Marques, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExA, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a

indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Capitão
Leônidas Marques.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 608, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Mariluz, no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nR

23034.011020/99-09.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Mariluz, necessita com extrema
urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Mariluz, justamente por sua imperiosa necessidade
de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2

23034.011020/99-09, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Mariluz, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1!! do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para o
Município paranaense de Mariluz.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 609, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Município de Guaraniaçu, no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação para Liberação e Pagamento do
Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2 23034.011748199-31.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Guaraniaçu, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre

Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

r,enho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Guaraniaçu, justamente por sua imperiosa
necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo nl!
23034.011748199-31, referente à
AqUisição de Transporte Escolar para
Guaraniaçu, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1!! do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de
Guaraniaçu.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO NlI 610, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Município de Corbélia, no Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação para Liberação e Pagamento do
Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar, objeto do Processo
protocolado sob nll 23034.013355/99-99.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Corbélia, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Corbélia, justamente por sua imperiosa necessidade
de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO.
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Prlorização e Pagamento do Processo n2

23034.013355199-99, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Corbélia, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1li do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhaqa ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Rena~o de Souza, a

indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Corbélia.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exll•

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N!2 611, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Campo Bonito,
no Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado a
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23034.011810199-11.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Campo Bonito necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, en·
tre o enorme volume de processos do Paraná, Campo
Bonito, justamente por sua imperiosa necessidade de
obter este benefício.É por esta razão que utilizo deste
expediente regimental para indicar a Vossa
Excelência, este pleito dos brasileiros deste
município que ajudam, com seu trabalho e com seus
impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2
23034.011810199-11, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Campo Bonito, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExI, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o município paranaense de Campo
Bonito.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. ExA.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 612, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Jesuítas, no
Paraná, dentro das prioriza~ões do
Ministério da Educação para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado a
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23034.015082199-77.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Jesuítas necessita com extrema
urgência deste benefício. ,

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que

vimos pedir à Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, entre o enorme volume de processos do
Paraná, Jesuítas, justamente por sua imperiosa
necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2
23034.015682199-77, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Jesuítas, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, o Município paranaense de Jesuítas.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 dé novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO N2 613, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de São Miguel do
Iguaçu, no Paraná, dentro das
Priorlzações do Ministério da Educação
para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n223034.017055/99-06.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de São Miguel do Iguaçu,
necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
Priorização e a conseqüente Liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
São Miguel do Iguaçu, justamente por sua imperiosa
necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2

23034.017055/99-06, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
São Miguel do Iguaçu, no Estado do
Paraná.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de

Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de São Miguel
do Iguaçu.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou o formulário para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para
atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 614, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Formosa do
Oeste, no Paraná, dentro das
Priorlzações do Ministério da Educação
para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n223034.017120/99-68.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Formosa do Oeste, necessita
com extrema urgência deste benefício. .

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
Priorização e a conseqüente Liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Formosa do Oeste, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

Épor esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2
23034.017120199-68, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Formosa do Oeste, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para o
Município paranaense de Formosa do Oeste.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 615, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de São José das
Palmeiras, no Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob nIl 23400.000527/99-25.

Excelentrssimo Senhor Presidente da
República,

A população de São José das Palmeiras
necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não_ serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é
que vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao

Ilustre Ministro da Educação Paulo Renato de
Souza, a priorização e a conseqüente liberação dos
recursos para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, entre o enorme volume de processos do
Paraná, São José das Palmeiras, justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.É por esta razão que utilizo deste
expediente regimental para indicar a Vossa
Excelência, este pleito dos brasileiros deste
município que ajudam, com seu trabalho e com seus
impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo nll

23400.000527/99-85, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
São José das Palmeiras, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o município paranaense de São José
das Palmeiras.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!'.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.



INDICAÇÃO N2 617, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Cafelândia, no
Paraná, dentro da Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob nll

23400.002260199-43.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Cafelândia, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldade por que passa este município, é que vimos
pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos Municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná. Cafelândia, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito, dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo nll

23400.000702199-07, referent~ à
Aquisição de Transporte Escolar para
Marilena, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1!2 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex·, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Marilena necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, en
tre o enorme volume de processos do Paraná,
Marilena, justamente por sua imperiosa necessidade
de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos brasileiros deste município que ajudam,
com seu trabalho e com seus impostos, a construir
esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO NII 616, DE 1999 indicação em anexo, solicitando adoção de
(Do Sr. Hermes Parcianello) providências visando a priorização e pagamento do
Indica ao Poder Executivo a processo em epígrafe. protocolado naquele

inclusão do Município de Marilena, no Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Paraná, dentro das priorizações do Escolar, o Município paranaense de Marilena.
Ministério da Educação para liberação e Mister lembrar que este processo é derivado de
pagamento do Projeto destinado a projeto protocolado no MEC em atendimento ao
Aquisição de Transporte Escolar, objeto próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
do Processo protocolado sob nll mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
23400.000702199-07. recursos que o MEC receberá não serão suficientes

para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. ExD.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr.Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo n2
23400.002260/99-43, referente a
Aquisição de Transp.orte Escolar para
Cafelândia no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências, visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de
Cafelândia.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 618, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Pinhão, no
Paraná, dentro das priorizações de
Ministério da Educação para liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob n2

23400.002478199-06.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Pinhão, necessita com extrema
urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das

dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a Vossa Excelência, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para aquisição de Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente ao
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Pinhão, justamente por sua imperiosa necessidade
de ter este benefício.

É por razão que utilizo deste expediente regi
mental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos brasileiros deste município que ajudam, com
seu trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Renato de Souza, solicitando a adoção
de providências visando a Priorização
e Pagamento do Processo n2
23400.002478199-06, referente à
Aquisição de Transporte Escolar, para
Pinhão, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, incisol, § 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex'l, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe protocolado naquele Ministério
pertinente á Aquisição de Transporte Escolar, para o
Município paranaense de Pinhão.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parci3nello.
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INDICAÇÃO N2 619, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Ind.ica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Virmond, no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação Para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob
n2-234oo.002919/99-61.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Virmond, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é
que vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

'Tenho 'feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Virmond, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providênpias visando a
Priorização e Pagamehto do Processo
n2.23400.oo2919199-61, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Virmond, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1!! do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Ministro de

Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Virmond.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. ExA•

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 620, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Maripá, no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação Para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob
n2.234oo.oo2929199-15."

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Maripá, necessita com extrema
urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa. este município, é que
vimos pedir à V. ExA, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Maripá, justamente por sua imperiosa necessidade
de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. ExA, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Depute.do Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2..23400.002929/99-15, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Maripá, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 11.3, inciso I, parágrafo 1ºdo

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza,a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Maripá.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N9 621, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de São Pedro do
Iguaçu, no Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Prbjeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2-23400.004262199-40.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de São Pedro do Iguaçu, necessita
com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Exª, determinar ao Ilustre Ministro da

Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, São Pedro do Iguaçu, justamente por sua
imperiosa necessidade de ter este benefício.

~ por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes ParcianeJlo)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2..234oo.oo4262199-68, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
São Pedro do Iguaçu, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de São Pedro
do Iguaçu.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exil.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO N2 622, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão dô' Município de São José das
Palmeiras, no Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2-234oo.004671199-19.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de São José das Palmeiras,
necessita com extrema urgência deste benefício. .

Sabemos que os recúrsos não serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é
que vimos pedir à V. Ex"!, determinar ao Ilustre
Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, São José das Palmeiras, justamente por
sua imperiosa necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. ExD, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências" visando a
Priorlzação e Pagamento do Processo
n2.234oo.004671199-19, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para São
José das Palmeiras, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1li do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. ExD, seja encaminhada ao Ministro de

Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de São José
das Palmeiras.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. EXª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NR 623, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Altamira do
Paraná, no Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n9-23400.004954/99-33.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Altamira do Paraná, necessita
com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Exª, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Altamira do Paraná, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a V. Exª, este pleito dos brasileiros
deste município que ajudam, com seu trabalho e com
seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes ParcianeJlo)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Prlorização e Pagamento do Processo
nSl,,234oo.004954199-33, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Altamira do Paraná, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1ºdo

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!l, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Altamira do
Paraná.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NR 624, DE 1999
(Do Sr. Hermes ParcianeJlo)

"Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Cantagalo, no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação Para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob
nSl-234oo.004977199-39."

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Cantagalo, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das

dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Cantagalo, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes ParcianeJlo)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Prlorização e Pagamento do Processo
nll.23400.004977199-39, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Cantagalo, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1!l do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex·, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Municípiq paranaense de Cantagalo.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. ExI.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parclanello.
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INDICAÇÃO N2 625, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Três Barras
do Paraná, no Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2-234oo.oo4999/99-71.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Três Barras do Paraná,
necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Exª, determinar ao Ilustre Ministro
da Educação Paulo Renato de Souza, a priorização
e a conseqüente liberação dos recursos para
Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Três Barras do Paraná, justamente por sua
imperiosa necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2-23400.oo4999/99-71 , referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Três Barras do Paraná, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente, .
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 12

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
n:::queiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de

Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Três Bar
ras do Paraná.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2626, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Terra Rica, no
Estado do Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo
protocolado sob n2-23400.005988199-91.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Terra Rica, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao Ilustre Ministro
da Educação Paulo Renato de Souza, a priorização
e a conseqüente liberação dos recursos para
Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Terra Rica, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho ecom seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parc!~!'lP'I~.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2.234oo.005988199-91, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para·
Terra Rica, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 12

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex'!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Terra
Rica.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NS! 627, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Iguatu, no
Estado do Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2-23400.008363199-07.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Iguatu, necessita com extrema
urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que

vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Iguatu, justamente por sua imperiosa necessidade de
ter este benefício.

i: por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex'" este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Or.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2-234oo.08363/99-07, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Iguatu, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo
12 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V. Exll , seja encaminhada
ao Ministro de Estado da Educação, Paulo
Renato de Souza, a indicação em anexo,
solicitando adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo em
epígrafe protocolaclo naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar,
para o Município paranaense de Iguatu.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO NR 628, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Diamante do
Sul, no Paraná, dentro das Prlorizações
do Ministério da Educação Para
Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n5l-23400.008804/99-62.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Diamante do Sul, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Diamante do Sul, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a V. EXª, este pleito dos brasileiros
deste município que ajudam, com seu trabalho e com
seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
nR-23400.08804/99-62, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Diamante do Sul, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 151 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ext, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a

indicação em anexo,' solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para o
Município paranaense de Diamante do Sul.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exi •

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999.
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NR 629, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Juranda, no
Estado do Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob nR-23400.008843/99-14.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Juranda, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Juranda, justamente por sua imperiosa necessidade
de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a V. EXª, este pleito dos brasileiros
deste município que ajudam, com seu trabalho e com
seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes ParcianelJo)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Prlorização e Pagamento do Processo
n9.23400.0884319~14, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Juranda, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente, .
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1Q do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Juranda.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. E~.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO NlI 630, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Guairaçá, no
Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação Para Liberàção e
Pagamento do Projeto destinado à
Aquisição de Transporte Escolar, objeto
do Processo protocolado sob
n9.234oo.008918199-11.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Guairaçá, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Ex!!, determinar ao Ilustre Ministro da

Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Guairaçá, justamente por sua imperiosa necessidade
de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. ..,..
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2-23400.08918/99-11, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Guairaçá, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 12

'do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de Guairaçá.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Ex!!.

Sala das. Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.



Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 152 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parclanello)

Requer o envio di Indlcaçlo ao
Ministro de Estado dI EduCIÇlo, Or.
Paulo Renato de Souza, aollcitando a
adoção de providências vi.ando a
Priorização e Pagamento do Proc.lao
n2..234oo.09882199-10, reflrente •
Aquisição de Transporte Eacol., para
São João do Caluá, no Eatado do Para""

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de São João· do Caiuá, necessita
com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Exlo\, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
São João do Caiuá, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Exª, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello,
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INDICAÇÃO N2 631, DE 1999 Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
(Do Sr:Hermes Parcianello) indicação em anexo, solicitando adoção de
Indica ao Poder Executivo a providências visando a priorização e pagamento do

inclusão do Município de São João do Processo em epígrafe protocolado naquele
Caiuá, no Estado do Paraná, dentro das Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Priorizações do Ministério da Educação Escolar, para o Município paranaense de São João
Para Liberação e Pagamento do Projeto do Caiuá.
destinado à Aquisição de Transporte Mister lembrar que este Processo é derivado de
Escolar, objeto do Processo protocolado projeto protocolado no MEC em atendimento ao
sob n9-23400.009882199-10. próprio órgão, o qual enviou os formulários para os

mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Ex".

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N9 632, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Jardim Olinda,
no Estado do Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2-23400.01 0903199-87.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Jardim Olinda, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Ex!:!, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Jardim Olinda, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a V. Ex!:!, este pleito dos brasileiros
deste município que ajudam, com seu trabalho e com
seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n2..23400.10903/99-87, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Jardim Olinda, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exê, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, para o
Município paranaense de Jardim Olinda.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 633, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Ramilândia, no
Estado do Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado à Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2-23400.011415/99-79.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Ramilândia, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão
suficientes para atender todos os pleitos dos mais
de cinco mil municípios do Brasil. Todavia, em razão
das dificuldades por que passa este município, é
que vimos pedir à V.Ex!!, determinar ao Ilustre

Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, a
priorização e a conseqüente liberação dos recursos
para Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Ramilândia, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorização e Pagamento do Processo
n9.23400.11415/99-79, referente à
Aquisição de Transporte Escolar para
Ramilândia, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 1º
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o Município paranaense de
Ramilândia.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.



Excelentfssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Candói necessita com extrema
urgência deste beneffclo.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
munlcfplos do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este munlcfpio, é que
vimos pedir a V. Ex', determinar ao Ilustre Ministro da .
Educação Paulo Renato de Souza, a prlorlzaçAo e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos· municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Candói justamente por sua imperiosa necessidade de
ter este benefício.

" É por esta razão que utilizo deste expediente
.s;egimental para indicar a V. Exll, este pleito dos

/, brasileiros deste m,unicípio que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parclanello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
Priorlzação e Pagamento do Procello
n2.23400.12471199-85, referente A
Aquisição de Transporte Escolar para
Roncador, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, parágrafo 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex·, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
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INDICAÇAo N2 634, DE 1999 providências visando a priorização e pagamento do
(Do Sr. Hermes Parcianello) Processo em epígrafe protocolado naquele
Indica ao Poder Executivo a Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte

inclusão do Município de Roncador, no Escolar, para o Município paranaense de Roncador.
Estado do Paraná, dentro das Mister lembrar que este Processo é derivado de
Priorizações do Ministério da Educação projeto protocolado no MEC em atendimento ao
Para Liberação e Pagamento do Projeto próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
destinado à Aquisição de Transporte mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
Escolar, objeto do Processo protocolado recursos que o MEC receberá não serão suficientes
sob n2-23400.012471199-85. para atender a todos, é que apresentei a indicação ao

Excelentíssimo Senhor Presidente da Presidente da República a qual resultou neste
República, Requerimento à V. Ex!.

A população de Roncador, necessita com Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. -
extrema urgência deste benefício. Deputado Hermes Parcianello.

Sabemos que os recursos não serão suficientes INDICAÇAo Nl! 635, DE 1999
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil (Do Sr. Hermes Parcianello)
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que Indica ao Poder Executivo a
vimos pedir à V. Exll, determinar ao Ilustre Ministro da inclusão do município de Candói, no
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a Estado do Paraná, dentro das
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição priorlzações do Ministério da Educação
do Transporte Escolar. para liberação e pagamento do Projeto

Tenho feito injunções quase que diariamente no destinado a aquisição de transporte
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE, escolar, objeto do Processo protocolado
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, sob n2234oo.013247199-47.
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Roncador, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente reg
imental para indicar a V. Exll, este pleito dos brasileiros
deste município que ajudam, com seu trabalho e com
seus impostos, a construir esta Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo nll

23400.013247/99-47,. referente à aquisição
de transporte escolar para Candói, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Michel Temer,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à aquisição de transporte
escolar, para o município paranaense de Candói.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N2 636, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Itaúna do Sul,
no Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do Projeto
destinado a aquisição de transporte
escolar, objeto do Processo protocolado
sob nll 23400.013488199-13.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Itaúna do Sul necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a V. Ex·, determinar ao ilustre Ministro da

Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do
Paraná, Itaúna do Sul, justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex!!, este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo nll

23400.013488199-13, referente à aquisição
de transporte escolar para Itaúna do Sul,
no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à aquisição de transporte
escolar para o município paranaense de Itaúna do
Sul.

Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 munlc(plos brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. ExI

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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INDICAÇÃO N2637, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Nova
Laranjeiras, no Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do
Projeto destinado a aquisição de
transporte escolar, objeto do Processo
protocolado sob n223400.015303199-97.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Nova Laranjeiras necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a V. Exll, determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Nova Laranjeiras justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este beneHcio.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex! este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorização e pagamento do Processo n2

23400.015303199-97, referente à aquisição
de transporte' escolar para Nova
Laranjeiras, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113 inciso I, § 1g do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!., seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a

Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à aquisição de transporte
escolar, para o município paranaense da Nova
Laranjeiras.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.5.00 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Ex!!.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello

INDICAÇÃO N2 638, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Laranjeiras do
Sul, no Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do Projeto
destinado a aquisição de transporte
escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2 23400.016344/99-18.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

A população de Laranjeiras do Sul necessita
com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir a V. Ex!!., determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
Laranjeiras do Sul justamente por sua imperiosa
necessidade de ter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a V. Ex!! este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parciane/lo)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a
priorlzação e pagamento do Processo n2

23400.016344/99-18, referente à aquisição
de transporte escolar para laranjeiras do
Sul, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente,'
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1!l do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à aquisição de transporte
escolar, para o município paranaense de Laranjeiras
do Sul.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os
recursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento a V. Exll•

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello

INDICAÇÃO N2 639, DE 1999
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
Inclusão do Município de Rio BonJto do
Iguaçu, no Paraná, dentro das
priorlzações do Ministério da Educaçio
para liberação e pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob n2 23400.019113/99-01.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:

A população de Rio Bonito do Iguaçu necessita
com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que

vimos pedir a V. Ex!!, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, entre' o enorme volume de processos do
Paraná, Rio Bonito do Iguaçu, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. Ex!! este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Or.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de provldinclas visando a
Prlorlzação e Pagamento do Processo n2

23400.19113/99-01, referente à Aquisição
de Transporte Escolar para Rio Bonito do
Iguaçu, no Estado do Paraná

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso 1, parágrafo 1!
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Ex!!, seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, éi

Indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele
Ministério, pertinente à Aquisição de Transporte
Escolar, para o município paranaense de Rio Bonito
do Iguaçu.

Mister lembrar que este Processo é derivadc
de projeto protocolado no MEC em atendimento ar
próprio órgão, o qual enviou os formulários para o
mais de 5.500 municípios brasileiros. Com
recursos que o MEC receberá não serão suficientet
para atender a todos, é que apresentei a Indicação
ao Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Ex· .

Sala das Sessões,3 de novembro de 1999 .
Deputado Hermes Parclanello.
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INDICAÇÃO NQ 640, DE 1999
(Do Sr:.Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Município de Quedas do
Iguaçu, no Paraná, dentro das
priorlzações do Ministério da/Educação
para liberação e pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte
Escolar, objeto do Processo protocolado
sob nl! 23400.023301/99-17.

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:

A população de Quedas do Iguaçu necessita .
com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das
dificuldades por que passa este município, é que
vimos pedir à V. Exl , determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municnios paranaenses. Elegi, en
tre o enorme volume de processos do Paraná,
Queda:; do Iguaçu, ju~tamente por sua imperiosa
necessidade de obter este benefício.

É por esta razão q'Je utilizo deste expediente
regimental para Indicar a V. ExD este pleito dos
brasileiros deste município que ajudam, com seu
trabalho e com seus impostos, a construir esta
Nação.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao
Ministro de Estado ~a Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção ria providências visando a
Priorizaçã... e Pagamento do Processo n2

23400.23301/99-17, referente à Aquisição
de Transporte Escolar para Quedas do
Iguaçu, no Estado do Paraná

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1, parágrafo 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exª, seja encaminhada é f) Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato Souza, a

Indicação em anexo, sOlicitando adoção de
providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe protocolado naquele Ministério,
pertinente à Aquisição de Transporte Escolar, o
Município paranaense de Quedas do Iguaçu.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para
atender a todos, é que apresentei a Indicação ao
Presidente da República a qual resultou neste
Requerimento à V. Exª

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.414, DE 1999

(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Exll seja
encaminhado ao Sr.Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, no âmbito do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o
seguinte pedido de informações:

Qual é o valor dos financiamentos
concedidos pelo BNDES nos anos de 1995 e 1999
para cada região e para cada Estado brasileiro.

Sala das Sessões, 3 de novembro de ·1999 
Deputado - Ubiratan Aguiar

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 52, § 62 do Regimento

Interno, requeiro a Vossa Excelência seja remetido à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação o
Projeto de Lei Complementar nº 119, de 1992, de
minha autoria, que "dispõe sobre normas de gestão
financeira e administrativa das universidades
públicas mantidas pela União, nos termos do artigo
165, parágrafo 9º, inciso 11, e artigo 207 da
Constituição Federal e dá outras providências".

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1999 
Deputado - Ubiratan Aguiar

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Heráclito Fortes - Nada
Mais Havendo A Tratar, Vou Encerrar A Sessão.

O SR. PRESIDENTE - Heráclito Fortes -
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PFL
PCdoB
PFL
PT
PPB
PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PARAíBA

PFL
PSDB

ALAGOAS

PSB

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL

Custódio Mattos PSDB

Fernando Diniz PMDB

Ibrahim Abi-Ackel PPB

João Fassarella PT

José Militão PSDB

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Maria Elvira PMDB

Nilmário Miranda PFL

Ronaldo Vasconcelos PFL

Saraiva Felipe PMDB

Sérgio Miranda PCdoB

Presentes de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

Max Mauro PTB
Presente do Espírito Santo: 1

Givaldo Carimbão
Presentes de Alagoas: 1

Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jaques Wagner
Jonival Lucas Junior
José Carlos Aleluia

Leur Lomanto

Manoel Castro

Paulo Magalhães

Roland Lavigne
Presentes da Bahia: 11

PERNAMBUCO

João Colaço PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PST
Presentes de Prenambuco: 3

Adauto Pereira
Ricardo Rique
Presentes da Paraíba: 2

BlocoPartido

PFL

PIAuí
PFL
PFL

ACRE

PT

AMAPÁ

PTB
PMDB

Mussa Demes
Paes Landim
Presentes do Piauí: 2

Armon Bezerra
José Pimentel
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 4

CEARÁ
PSDB
PT
PSDB

Nilson Mourão
Presente do Acre: 1

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Presentes de Tocantins: 3

Babá
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Nilson Pinto
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 2

PARÁ

PT
PDT
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB

RORAIMA

Alcestes Ameida PMDB
Francisco Rodrigues
Presentes de Roraima: 2
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RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
João Mendes PMDB
Luís Eduardo PDT
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Roberto Jefferson PTB
Presentes do Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB
André Benassi PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo chinaglia PT
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSDB
Gilberto Kassab PFL
João Paulo PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Luiz Antonio Fleury PTB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Ricardo Berzoini PT
Teima de Souza PT
Presentes de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes do Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PcdoB
Paulo Octávio PFL
Presentes de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PSDB
Vilmar Rocha PFL
Presentes de Goiás: 2

PARANÁ

Hermes Parcinello PMDB
Oliveira Filho PPB
Padre Roque PT
Presentes do Paraná: 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Fernando Coruja PDT
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Esther Grossi PT
Germano Rigotto PMDB
Telmo Kirst PPB
Veda Crusisus PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Almir Sá PPB
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Total de Ausentes: 4

AMAPÁ
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
Fátima Palaes PSDB
Sérgio Barcellos PFL
Total de Ausentes: 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB
Deusdeth Pantoja PFL
Gerson Peres PPB
Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PFL
Valdir Ganzer PT
Total de Ausentes: 6

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB
Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Total de Ausentes: 4

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Oscar Andrade PFL
Total de Ausentes: 3
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PUPST/PSL

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PSOB
PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PFL
PPB

SERGIPE

PSOB
PPB
PSOB

ALAGOAS

PTB
PSOB
PL
PST
PMOB
PPS

Aécio Neves
Cabo Júlio
Cleuber Carneiro
Oanilo de Castro
Edmar Moreira

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Sérgio Reis
Total de Ausentes: 3

Claudio Cajado
João Leão
Jorge Khoury
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Reginaldo Germano
Wvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 9

MINAS GERAIS

PSOB
PL
PFL
PSOB
PPB

Albérico Cordeiro
Helinildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Oantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Total de Ausentes: 6

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMOB
Clementino Coelho PPS
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMOB
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiúza PFL
Sérgio Guerra PSOB
Total de Ausentes: 13

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PIAuí

PSOB
PMOB

ACRE

PSOB

CEARÁ

PL
PSOB
PSOB
PMOB
PSOB
PSOB
PSB

PARAíBA

PMOB
PMOB
PMOB
PFL
PPB
PFL

MARANI1ÃO

PFL
PLF
PFL
PFL
PFL
PST

Armando Abílio
Oamião Feliciano
Oomiciliano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Wilson Braga
Total de AusenteS:,S·

B.Sá
João Henrique
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB
Henrique Eduardo Alves PMOB
Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 3

Almedia de Jesus
Chiquinho Feitosa
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Total de Ausentes: 7

Costa Ferreira
Francisco Coelho
Mauro Fecury
Nice Lobão
Paulo Marinho
Remi Trinta
Total de Ausentes: 6

Sérgio Barros
Total de Ausentes: 1

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMOB
Total de Ausentes: 1
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PFL
PMDB
PMDB
PMOB
PFL
PPS
PSOB
PPB
PPB

GOIÁS

PSDB
PSDB
PSDB
PMDB

PARANÁ

PFL
PFL
PTB
PSDB
PSOB
PFL

MATO GROSSO

PSDB
PSOB

SANTA CATARINA
PFL
PFL

. PFL
PMOB
POT

Gervásio Silva
José Carlos Vieira
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Total de Ausentes: 5

Abelardo Lupion
Airton Reveda
Iris Simões
Max Rosenmann
Odílio Balbonotti
Santos Filho
Total de Ausentes: 6

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira pt
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Pedro Pedrossian PFL
Total de Ausentes: 4

Juquinha
Lúcia Vânia
Pedro Canedo
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 4

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB
Total de Ausentes: 1

Lino Rossi
Ricarte de Freitas
Total de Ausentes: 2

Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Paulo Lima
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Silvio Torres
VadãoGomes
Wagner Salustiano
Totla de Ausentes: 15

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSDB
Marcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMOB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Wanderley Martins PDT
Total de Ausentes: 18

SÃO PAULO

Ary Kara PPB
Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB
Jair Meneguelli PT
João Hermann Neto PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMOB
Lamartine PoseUa PMDB

Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti PPB
João Magalhães PMDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PST PUPST/PSL
Mário de Oliveira PMDB
Romel Anizio PPB
Vittorio MedioU PSOB
Zezé Perrella PFL
Total de Ausentes: 16

ESP[RITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Total de Ausentes: 5
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Total de Ausentes: 8

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

2
PROJETO DE LEI N°4.811-B, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nO 4.811-A, de 1998, que disciplina o
regime de emprego público do pessoal da
Administração Federal direta, autárquica e
fundacional; tendo pareceres da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público pela
aprovação deste, com substitutivo, das emendas de
nOs 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98, 7/98, 8/98, 9/98,
15/98, 16/98, 17/98, 20/98, 22/98, 23/98, 2/99, 3/99,
5/99, 6/99, 7/99, 8/99 e 9/99, apresentadas na
Comissão; e pela rejeição das emendas de nOs 10/98,
11/98, 12/98, 13/98, 14/98, 18/98, 19/98, 21/98,
24/98, 25/98, 1/99, 4/99, 10/99, e 11/99,
apresentadas na Comissão, contra o voto do
Deputado Vivaldo Barbosa, com complementação de
voto do Relator (Relator: Sr. Jovair Arantes); e do
relator designado pela Mesa em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, deste e das Emendas nOs 01/98 a 25/98 e
01/99 a 11/99 e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos
termos das emendas anexas (Relator: Sr. Paulo
Magalhães).

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PT
PT
PMDB
PDT
PT
PT

Adão Pretto
Enio Bacci
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Nelson Proença
Pompeo de Mattos
Valdeci Oliveira
Waldomiro Fioravante

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas)

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Encerro a sessão, convocando outra extraordinária,
para amanhã, quinta-feira, dia 4, às 9 horas, convoca
também, sessão ordinária para às 14 horas, ambas
com as seguintes

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2° da Constituição Federal, ele art. 204,

I, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 1.699-A, DE 1999

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nO 1.699, de 1999, que dispõe sobre á transferência
de atribuições da IRB-Brasil Resseguros S. A. <t: IRB
BRASIL Re para a Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, e dá outras providências.
Pendente de pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria e Comércio; Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de

, Redação.
Prazo: 04/11/99.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Continuação da Discussão

Discussão

3
PROJETO DE LEI N° 4.841-D, DE 1994

(DO SR. FÁBIO FELDMANN)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n° 4.841-C, de 1994, que determina a utilização de
Embalagem Especial de Proteção à Criança - EEPC

'em medicamentos e produtos químicos de uso
doméstico que apresentem potencial de risco à
saúde; tendo pareceres das Comissões: de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação com emendas, contra o voto em separado
da Deputada Zulaiê Cobra; o Deputado Fernando
Gabeira apresentou voto em separado (Relator: Sr.
Celso Russomanno); de Economia, Indústria e
Comércio pela aprovação, com adoção da Emenda
nO 04 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias (Relator: Sr. Cunha Lima); de
Seguridade Social e Família pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Fernando Gonçalves); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, com emenda, das emendas nOs 2, 3, 4 e ,5 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, com subemenda à de nO 4, e do
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1.1 CO~PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com subemendas, e pela
inconstitucionalidade da emenda nO 1 da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
(Relatora: Sra. Zulaiê Cobra). N° 175-A/99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PRAZO PARA APRESENTACÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO 177/89) .

1.1 PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

N° 83/99 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova redacão ao
inciso I do art. 33 da Lei Complementar'na 87.
de 13 de setembro de 1996. que dispõe sobre
o imposto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas a circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação. e dá outras providências.

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-99
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64. § 10 da Constituiçâo Federal): 18-12-99

1.2 PROJETOS DE RESOLUGÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(art. 216. § 10

)

N° 46/99 (FREIRE JÚNIOR) - Acrescenta o art. 283 ao
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
aprovado pela Resolução na 17. de 21 de
setembro de 1989. com as alterações
posteriores.

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-99

II·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, § 20

)

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio FM Concórdia
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. na cidade de
Três Lagoas. Estado do Mato Grosso do Sul.

ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

N° 209-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema de Comunicação Rio
Bonito Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias. na
localidade de Gurupl. Estado do Tocantins.

ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

N° 257-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAGÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Goiano de
Telecomunicação Ltda.: para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. na localidade de Aparecida de
Goiânia. Estado de Goiás.

ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

N° 259-A/99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que 'outorga
permissão ao Sistema de Comunicação Rio
Bonito Ltda.. para explorar serviço ae
radiodifusão sonora em freqüência modulada.
na localidade de Araguacema. Estado do
Tocantins.

ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

N° 272-A/99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
.INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Vale do Araguaia de
Comunicação Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.
na localidade de Palmas, Estado do Tocantins.

ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-99

N° 208-A/99 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema de Comunicação Rio
Bonito Ltda., para explorar serviço ~~. radiodifusão
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sonora em ondas médias. na localidade de
Palmas. Estado do Tocantins.

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 70/97 (CUNHA BUENO) - Propõe que a Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle solicite
exame aprofundado sobre a campanha
publicitária enaltecendo o PROER.

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

PROJETOS DE LEI:

N° 155/95 (JOSÉ ROCHA) - Dispõe sobre a
transferência de concessões. permissões e
autorizações de serviços de radiodifusão
sonora. de sons e imagens e demais serviços
de telecomunicações de que trata o artigo 21.
:nclso XII. alínea "a". da Constituição Federal e
dá outras providências. (E o apensado PL nC

522/95. dO Dep. Jose Janene).
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05~11-99

<

N° 1.808/96 (ZULAIÊ COBRA) - Estabelece a
exigência de avaliação anual das universidades
e estabelecimentos isolados de ensino
superior. (E o apensado PL nO 2.976/97. do
Dep. Ricardo Gomyde).

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 3.469/97 (PEDRO CANEDO) - Dispõe sobre a
compensação da diferença não aplicada. em
1996. dos recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino pelos Municípios.

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 3.905/97 (CLÁUDIO CHAVES) - Proíbe a cobrança
de taxas adicionais de expediente. de mudança
de opção e de trancamento de matriculas.

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 4.467/98 (BASíLIO VILLANI) Institui o Dia
Nacional do Mutirão de Limpeza de Parques.
Lagos. Represas. Rios e Baías.

DECURSO: 4a SESSÃO.
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11 ~99

N° 4.571/98 (SENADO FEDERAL) - Altera a redação
do art. 108 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro
de 1997. que institui o Código de trãnsito
Brasileiro. para o fim de incluir na
excepcionalidade prevista para o transporte de
passageiros em veículo de carga ou misto a
hipótese de aumento sazonal da demanda por
transporte coletivo de passageiro. (E o
apensado PL nO 1.303/99. do Dep. Jorge
Costai.

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 4.745/98 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Dispõe
sobre a regularização fiscal de veiculos e bens
de procedência estrangeira. em situação ilegal
do território Nacional e dá outras providências.

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 2.589/96 (FERNANDO LOPES) - Dispõe sobre as
concessões e as permissões de prestaçào de
serviço público de transporte coletivo por via
terrestre. (E o apensado PL nO 2.944/97. do
Dep. Jovair Arantes).

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-11-99

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 E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 2.699/92 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre os
crimes de sonegação fiscal. de apropriação
indébita de tributo ou de contribuição social.
modifica a Lei nO 8.137. de 27 de dezembro de
1990. e dá outras providências.

DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 3.179/97 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o Poder
Executivo a alterar a razão social da
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - Codevasf. nos termos que
especifica e dá outras providências.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 531/95 (SR. JOSÉ JANENE)
destinação dos vasilhames
seus' componentes e afins.

DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

Dispõe sobre a
de agrotóxicos.

N° 1.830/96 (ANTONIO KANDIR) - Dispõe cobre a
constituição e funcionamento de Sociedade de
Garantia Solidária e a securitização de contas e
valores a receber aas mIcroempresas e
empresas de pequeno porte.

DECURSO: 4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 1.722/99 (EDINHO BEZ) - Institui o dia 13 de julho
como o "Dia Nacional do Conselheiro Tutelar",

DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N0 3.322/97 (ABELARDO LUPION) Cria
estabelecimento prisional federal agricola de
segurança máxima. com capacidade limitada a
dez mil internos por módulo. destinado a
condenados de todos os Estados brasileiros a
pena superior a quinze anos. .de alta
periculosidade. ou que tenham cometido crime
hediondo. (E o apensado PL nO 3.716/97. do
Dep. José de Abreu).

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

N° 153-B/95 (SR. ROBERTO ROCHA) - Altera a
redação do art. 66 da Lei nO 8.213. de 24 de
julho de 1991. que "dispõe sobre os Plano.s de
Benefícios da Previdência sociaL" - e Projetos
de Lei nOs 644/95. do Dep. José Janene;
746/95. do Dep. Silvio Abreu; 946/95. do Dep.
Hugo Rodrigues da Cunha; 1.101/95, do Dep.
Hugo Rodrigues da Cunha; 2.222196. do Dep.
Franco Montara: 2.267/96. do Dep. IIdemar
Kussler: 2.404/96. do Dep. Welson Gasparini: e
2.780/97. do Dep. Murilo Domingos.
apensados.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 164, § 1°)
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO.
APÓS OUVIDA A CCJR: (art. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164. § 2°)

PROJETOS DE LEI:

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR
(Art. 137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 137. § 2°)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 76/99 (VIRGÍLIO GUIMARÃES) - Dispõe sobre a
cobrança de tarifas de prestação de serviços
pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-11-99

RELAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
• Novembro de 1999 -

04 S-·feira 15:00 Professor Luizinho
15:25 Flávio Ams

05 6-·feira 10:00 Almir Sá
10:25 Fernando Marroni
10:50 Ricardo Maranhão
11:15 Eliseu Moura
11 :40 Eduardo Paes
12:05 Gustavo Fruet
12:30 Antonio Palocci

12:55 Inácio Arruda
13:20 Airton Dipp

OS 2õ1·feira 15:00 Sérgio Carvalho
15:25 Almeida de Jesus
15:50 Aldo Rebelo
16:15 Alberto Fraga
16:40 Carlos Dunga
17:05 Inaldo Leitão
17:30 Cabo Júlio
17:55 Dino Fernandes
18:20 Paulo Octávio

09 3a·feira 15:00 João Caldas
15:25 Armando Monteiro

10 4a·feira 15:00 Fernando Ferro
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15:25 Jovair Arantes 17:05 Sérgio Novais
11 SI·feira 15:00 João Fassarella 17:30 Paulo Lima

15:25 Zulaiê Cobra 17:55 Regis Cavalcante
12 61·feira 10:00 Coronel Garcia 18:20 Márcio Matos

10:25 Airton Cascavel 23 31 feira 15:00 Jurandil Juarez
10:50 Wellington Dias 15:25 Paes Landim
11 :15 Fernando Coruja 24 41 feira 15:00 Silas Câmara
11 :40 Gonzaga Patriota 15:25 Gessivaldo Isaias
12:05 Vicente Caropreso

25 SI feria 15:00 Remi Trinta12:30 Damião Feliciano
12:55 Clovis Volpi 15:25 João Paulo

13:20 Sérgio Miranda 26 6a·feira 10:00 Fernando Zuppo

16 31·feira 15:00 Eurípedes Miranda 10:25 Pedro Eugênio

15:25 Luiz Fernando 10:50 Pedro Wilson

17 4a·feira 15:00 Félix Mendonça 11 :15 Jaques Wagner

15:25 Celso Giglio 11 :40 Valdir Ganzer

18 SI·feira 15:00 Dr. Heleno 12:05 Manoel Castro

15:25 Silvio Torres 12:30 Moacir Micheletto

19 6ô1·feira 10:00 Marcos de Jesus
12:55 Marcus Vicente

10:25 Pedro Canedo
13:20 Joel de Hollanda

10:50 Darci Coelho 2!1 21 ·feira 15:00 Jorge Costa

11 :15 Osrnânio Pereira 15:25 Marcondes Gadelha
11 :40 Oscar Andrade 15:50 Gerson Peres
12:05 Zaire Rezende 16:15 Hermes Parcianello
12:30 Josué Bengtson 16:40 Germano Rigotto
12:55 Paulo Rocha 17:05 Antônio Carlos Konder Reis
13:20 José Pimentel 17:30 Gastão Vieira

22 21·feira 15:00 Eunício Oliveira 17:55 Themístocles Sampaio
15:25 Salatiel Carvalho 18:20 José Thomaz Nonô
15:50 Luiza Erundina 30 3a feira 15:00 Osvaldo Biolchi
16:15 Narcio Rodrigues 15:25 Avenzoar Arruda
16:40 Luiz Antonio Fleury
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I . COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 44/99

A • Requerimentos:

Do Senhor Walter Pinheiro, solicitando que sejam
convidados o Excelentissimo Senhor Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, o Excelentissimo Senhor
Ministro de Estado de Minas e Energia, o Senhor
Secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia,
a Sra. Maria Manoela Moreira, Secretária de Recursos
Hidricos do Ministério do Meio Ambiente, o Senhor Xisto
Vieira Filho, do Centro de Pesquisas em Energia
Elétrica - CEPEL, o Senhor Diretor-Geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Professor
Doutor lido Sauer, da Faculdade de Engenharia Elétrica
da Universidade de São Paulo, o Professor Doutor Luiz
Pinguelli Rosa, da Coordenação do Programa de Pós
Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
COPPE, o Professor Doutor Gilberto Januzzi, da
Universidade de Campinas - Unicamp e a Senhora
Anália Dodrigues, da Financiadora de Estudos e

Projetos - FINEP para prestarem esclarecimentos a
respeito de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
no setor elétrico os quais possam subsidiar os trabalhos
desta Comissão.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 244/99 - do Sr. José Machado 
que "proibe a divulgação, pelos meios de comunicação
social, do nome e qualificação das vítimas de crimes
hediondos e contra os costumes, do ofensor enquanto
indiciado em inquérito policial e de testemunhas desses
crimes".
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA
PARECER: favorável, com substitutivo

C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 393/92 - do poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto que renova a concessão
outorgada à RÁDIO EDUCADORA DO TOCANTINS
LTOA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável
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MENSAGEM N° 1.489/98 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 24 de novembro de 1998. que
renova a concessão da FUNDAÇÃO NOSSA
SENHORA DO ROCIO. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 781/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 29, de 18 de março de 1999,
que renova a permissão outorgada à FI:NIX RÁDIO FM
LTDA., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Ipameri, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 817/99 • do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decre~o de 16 de junho de 1999, que
outorga concessão à RÁDIO ATALAIA LTOA.. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na localidade de Campo Erê, Estado de Santa
Catarina".
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 818/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 68, de 8 de junho de 1999, que
outorga permissão à THOMAZELLA, PAVAN & CIA
LTOA., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na localidade de Santa Fé,
Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.128/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 92, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO DE COMUNICA~ÃO E
CULTURA LIBERDADE a executar. pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Jaíba, Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.130/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 100. de 30 de julho de 1999,
que autoriza a RÁDIO COMUNITÁRIA PROGRESSO
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito 'de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.141199 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 98, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO
DE PIO IX a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Pio IX, Estado do Piaui".
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.143/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 103, de 30 de julho de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS
TRABALHADORES DE BOA SAÚDE a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na localidade de Boa
Saúde, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.157/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 86, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA RITA
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.158/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 87, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO ASSOCIADAS EM FM a executar,
pelo prazo de trêS anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Cururupu, Estado do Maranhão".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.163/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 114, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DEHONIANA a executar, pelo prazo de três anos. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Pindaré Mirim, Estado do
Maranhão".
RELATORA: Deputada ÃNGELA GUADAGNIN
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.164/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 115. de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA
BELO HORIZONTE a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãO
comunitária na localidade de Manaus, Estado do.
Amazonas".
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PARECER: favorável
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MENSAGEM N° 1.168/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 119, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Barra de Santo Antônio, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.170/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 123, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE CARAMBEI a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Carambeí, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.227/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 121, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DO MUNIClplO DE ANGICAL - Piauí
ADECOMUNA, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Angical do Piauí, Estado
do Piauí".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.052199 - do Senado Federal 
que "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 nO
9.472, de 16 de julho de 1997, que 'dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e o funcionam~nto de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nO 8, de 1995' ", e dispõe sobre as taxas
de fiscalização de instalação e de funcionamento de
serviços de radiodifusão de sons e imagens educativa".
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 591/99 - do Sr. Paulo Lima - que
"modifica a Lei nO 4.117, 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 ÁTILA LIRA
PARECER: contrário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 117199

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências".(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: será proferido em plentlrio.

PROJETO DE LEI N.o 4.811/98 - do Poder Executivo
(MSC 1.309/98) - que "disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES (PFUBA)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legíslativa do PL nO 4.811198, das Emendas nOs
01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço
Público, nos termos da emenda e da subemenda
apresentadas.

PAU T A N° 104199

C • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.876-0, DE 1990, que "inclui na interligação de bacias
do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios
Paranaíba-Paraná, a interligação Itumbiara
Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 26/10/99

PROJETO DE LEI N° 3.492193 - do Senado Federal
(PLS N° 304/91) - que "dispõe sobre a adição de
substância atóxica, volátil e de odor aversivo ao
benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências". -
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da iComissão
de Economia, Indústria e Comércio, com>:iemendas
supressivas ao projeto e ao substitutivo.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 164/97 - do
Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao art. 10 da
Lei Complementar na 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
prestação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.961/97 - do Poder Executivo
(Mensagem N° 397/97) • que "altera dispositivos da Lei
nO 4.989, de 9 de dezembro de 1965, com a redação
dada pelas Leis nOs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989, e Lei nO 8.429, de 2 de
junho de 1992
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS 8JSCAJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André 8enassi, em 30/06/99.

PROJETO DE LEI N° 4.007/97 - do Sr. Fetter Júnior 
que "altera o art. 8°, 1/1, da Lei nO 6.996, de 7 de junho
de 1982, que ."dispõe sobre a utilização do
processamento eletrônico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela- constitucionalidade, legalidade,
juridicidade, regiméntalidade, falta de técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 828-A/95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que "dispõe sobre
a complementação da aposentadoria do pessoal da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, e dá outras providências".
(Apensado: PL nO 1.068/95).
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 1.068/95, apensado e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com emendas.

D • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 885-8/1995 • da Sra. Maria Elvira
- que "institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família, com emendas e
suber:nendas.
VISTA CONJUNTA 80.S Deputados Mendes Ribeiro
Filho e Luiz AntOnio Fleury, em 22/09/99.

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 • do Sr. Sérgio
Cameiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissao
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados: PL's NOs 4.129/98 e
4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei nOs 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso li, do art. 198 da Lei nO 8.069, de
13/07/1990. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS 8ISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PAU T A N° 107/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMrrAçÃOESPEC~L

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
476/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Título IX - Das DisposiÇÕes
Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 30 do art. 40 e o § 20 do
art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SI:RGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.

B - Proposições Sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 155)

PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia •
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de competiÇÕes
esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL
nOs 865/95, 928195,1.081/95 e 2.141196)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
dos PL nOs 865/95, 928/95, 1.081195 e 2.141/96,
apensados, nos termos do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's Nas 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nas
4.151/98 e 4.847/98, apensados, na forma dos
substitutivos apresentado.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.704-8197 - do Sr. Hugo Biehl 
que "determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Nacional, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

C • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.500-8/92 - do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.

PROJETO DE LEI N° 1.238-8195 - do Senado Federal
(PLS nO 69/95) - que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João Coser 
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão em 12108/99.

PAU T A N° 109/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N°
25/1999 - do Sr. Manoel Salviano e outros - que "dá
nova redação ao § 1° do art. 239 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração Social - PIS, e do Progra~ de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

PAU T A N° 113/99

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À· CONSTITUiÇÃO N°
9911995 - da Sra. Elcione 8arbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nOs 144/95, 154/95,258/95,268/95,
326/96 e 56/99)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258/95, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95,
326/96, 144195 e 56/99, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95,
com substitutivo.

PAU T A N° 116/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 2311999 - do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998",
RELATOR: Deputado RENATO VI~NNA.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PAU T A N° 119/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155)

PROJETO DE LEI N° 1029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o
cheque"." Apensados: (PL 2230/1991,PL 4025/1993,PL
4064/1993,PL 99211995,PL 2391/1996,PL 338211997,PL
2578/1996,PL 1169/1999,PL 186/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas; e pela antiregimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI N° 694/1995 • do Sr. Alberto
Goldman • que "institui as Diretrizes Nacionais de
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências."
Apensados: (PL 1974/19Q6)
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste, com Substitutivo; .e pela
inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequada
técnica legislativa do apensado. ..
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B • Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1620/1996 - do Sr. Paes Landim
que "altera a Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PAU T A N° 123/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1°,
inciso I, alínea "g" 9a Lei Complementar nO 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". Apensados:
PLC 27/1995, PLC 3211995, PLC 6211995 e PLC
76/1996) ,I

RELATOR: Deputado INALOO LEITÃO
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar n° 32195 e 62195, apensados, e, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nO 76/96 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1176/1995 - do Poder Executivo 
que "estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSI: ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
ViaçAo e Transportes e da Subemenda da Comissão de
Finanças e Tributação, nos termos do substitutivo
apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO,DE LEI N° 1411AJ1996 - do Sr. Fernando
Gabeira ~ que "fixa normas gerais para a prática do
tlaturismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste ,e das emendas da Comissão de

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovação deste e das emendas, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06/99.

PAU T A N° 124/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que Ualtera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PROJETO DE LEI N° 1.808/1999 - do Sr. Mendes
Ribeiro Filho e outros - que Ualtera dispositivo da Lei nO
9.615, de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 125/99

A • Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts 201 a 203 do Regimento
Interno):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
136/99 - do Poder Executivo (MSC 1.542199) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção de
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
137/99 - do Poder Executivo (MSC 1.543/99) - que
Uestabelece limite para remuneração, subsídio, provento
ou pensão, aplicável aos Três Poderes e ao Ministério
Público.
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados Sérgio Miranda,
Nelson atoch e Fernando Coruja, em 28/10/99
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PAUTA N° 126/99

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4653/1998 - do Poder Executivo
(MSC 785/98) - que "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, e dá outras providências". Apensado: PL
4819/1998
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das emendas e das
subemendas apresentadas nesta Comissão; pela
inconstitucionalidade do PL 4819/98, apensado e, no
mérito, pela aprovação deste e das subemendas nOs
2199 (parcialmente) e 8/99 e pela rejeição das 49
emendas ao projeto e das subemendas nOs 1, 3, 4, 5, 6
e 7/99.
VISTA ao Deputado Femando Coruja, em 28/10/99

PAU T A N° 127/99

A - Redação Final:
Relator: Deputado Moreira Ferreira

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 131/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1287/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Assunção de
Jales Sociedade Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Jales, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 134/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1691/1998) • que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Universitária
Rádio e Televisão, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 149/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 176/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Difusora Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 151/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 419/1998) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à SISTEMA JORNAL DE
RÁDIO Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 45211998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Jomal do Povo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Limeira, Estado de São
Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 154/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 65211998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Clube de Rio
Claro Ltda., e transferida para a Rádio Jomal de Rio
Claro., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio Claro, Estado de
São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 155/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 786/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM S/C Ltda.,
originariamente deferida à FM São Marcos Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Jacareí, Estado de São Paulo."

•PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 156/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1083/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Jomal de Rio
Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 158/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1689/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Educativa de
Radiodifusão Professor Lourenço Filho, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com tins exclusivamente educativos, na cidade de Porto
Ferreira, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 161/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1376/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Birigui
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Birigui, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 164/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1688/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 170/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 250/1997) • que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rãdio Difusora
Taubaté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo."
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 171/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 161/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Tropical de
Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 183/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 806/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Morena Stéreo
Ltda., para explorar serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Campinas, estado de
São Paulo."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 184/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1401/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Jequitibá Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo."

PAU T A N° 128/99

A - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 16/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 223/1998) - que "aprova o ato
constante do Decreto de 9 de fevereiro de 1998, que
renova a concessão da Fundação Cultural
Riograndense, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 167411998) - que "Aprova o ato que
outorga permissão à FUNDAÇÃO MÃE DE DEUS, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 142119f49
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1357/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Cidade Jundiaí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14611999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 228/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Jomal Cidade,
Bauru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência Modulada, na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 147/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1141/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Casper
Libero, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 148/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1430/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão originariamente outorgada à Rádio
Alvorada de Piracicaba Ltda., e transferida para o
Sistema Jornal de Rádio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Piracicaba, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 150/1999
da Comissão de Cíência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 213/1998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio FM "Capital dos
Minérios" Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de ltapeva,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 16011999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 294/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação de Pesquisas,
Planejamento e Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Toledo - Fundação Toledo, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Toledo, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 176/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1651/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema Syria Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Tucunduva,
Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 178/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 4411999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Champagnat, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 179/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 103/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 201/1999
da) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1708/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Guaramano Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão Sonora em ondas
médias, na localidade de Guarani das Missões, Estado
do Rio Grande do Sul. "
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 26211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 24/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Goiano de
Telecomunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na localidade de
Palmas, Estado do Tocantins."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PAU T A N° 129/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (ART. 151, J, DO RICO)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 235/1999·
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 376/1998) - que "aprova o texto da
Convenção sobre o Combate da Corrupção de
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comercias Internacionais, concluída em Paris, em 17 de
dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 301/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 749/1995) - que "aprova o texto do
Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos
Provenientes de Estados Não-Membros do Mercosul,
concluido em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e
assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994."
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissão

PRAZO CONSTITUCIONAL (ART. 223 C/C. 64, §
2°, e 3° DA CF/SS)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 88/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 8/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Santa Luiza
de Mossoró, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9211999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1398/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Sarandi, Estado do Rio
Grande do Sul".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 98/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 410/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Ibitinga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ibitinga, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAII: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 99/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 446/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Mirassol Ltda., para explolar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Mirassol, Estado
de São Paulo."
RELATOR: Deputado ZÉ INDIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 100/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 448/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sistema Nova Difusora
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Olímpia, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaçãO e
Informática (MSC 463/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Morada do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAII: COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 103/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 49211998) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Sertãozinho, Estado de Sáo Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 110/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 595/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Educativa
Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média. na cidade de Lagoa Vermelha, Estado
do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado CAIO RIELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19211999
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 1081/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Meteorologia Paulista Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
lbitinga, Estado de São Paulo. "
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 19511999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1656/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Agreste Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Nova Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 210/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 37/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema Excelsior de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de
Ibiúna, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 217/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 468/1996) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada á Fundação José
Resende Vargas de Rádio. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Rio
Paranaíba, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 220/1999
da Comissão de Ciência e Tecnología, Comunicação e
Informática (MSC 1076/1999) - que "aprova o ato que
renova a concessão do Sistema Evangelizador de Rádio
Difusão Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Jaboticabal,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARi::CER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 224/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1690/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão á Fundação Bom Jesus de Rádio e
Televisão, para executar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, com fins exclusivamente
educativos. na cidade de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado ZÉ INDIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 227/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1704/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Paraguaçu Paulista FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na localidade de Paraguaçu
Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 228/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1705/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão ao Sistema de Comunicações
Patrocinio Paulista S/C Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
localidade de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 229/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1711/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio FM Costa Branca Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Areia Branca, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 245/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 126/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada á Fundação João XXIII 
Rádio Por Um Mundo Melhor, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cídade de
Govemador Valadares, Estado de Minas Gerais. "
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 250/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1090/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada á Rádio Difusora da
Campanha Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campanha,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela cónstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa



52262 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 254/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1652/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissao à Rádio FM Miraguaí Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Miraguaí, Estado do Rio
Grande do SuL"
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 293/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1659/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
!ocalidade de Redenção, Estado do Pará."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

AVISOS

Projetos de Lei (art. 119, I)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a Sessão
Última sessão: 05/11/99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 295/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1719/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Rádio Educacional de
Jatai, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Jatai, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 296/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 20/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 299/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 482/1999) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do SuL"
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 269/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 493/1999) - que "aprova o ato que
autoriza a Prefeitura Municipal de Capinópolis a
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de CapillÓpolis, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa :

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 290/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e A· Da Análise da Constitucionalidade,
Informática (MSC 674/1998) - que "aprova o ato que,,,, Juridicidade e Mérito
renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de- ~
Pederneiras ltda., para explorar serviço de radiodifusão ~O~ETO D~ ~EI N°.1:167/9.9 - do Sr. lédio ~os~ -. q~e
sonora em onda média na cidade de Pedemei~ Modifica o Código CIVil - Lei na 3.071, de 1 de Janeiro
Estado de São Paulo." ' " de 1916 - a fim de estabelecer a maioridade civil aos
RELATOR: Deputado ANDRt: BENASSI dezoito anos de idade". (APENSADO AO PL N°
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 3.?38197)
técnica legislativa RELATOR: Deputado IBRAHIM AB/-ACKEL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 261/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1721/1998) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Gazeta Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 266/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 120/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Alvorada FM de Salinas
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Salinas, Estado
de Minas Gerais.."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 255/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1662/98) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Empresa Mutum de Comunicações
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na localidade de Nova Mutum,
Estado do Mato Grosso. "
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
,EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso:3B Sessão
Última Sessão: 08/11/99

Substitutivo (art. 119, JI e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.495198 - do Sr. Jair Meneguelli
- que "dispõe sobre a promoção e a fiscalização da
defesa sanitária animal quando da realização de rodeios
e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 5/11/99)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.082199 - do Sr. Miro Teixeira 
que "dispõe sobre o acesso de turistas ou visitantes às
unidades de conservação federais. estaduais. privadas
e áreas do entorno·.
RELATOR: Deputado FERNANDO GABElRA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário 12. Anexo 11
Horário: 9h

PAUTA N° 34199

A • Requerimentos:

Do Sr. Sérgio Novais. solicitando realização de
Audiência Pública para discutir o processo de fusão
administrativa das 16 operadoras telefônicas da
Telemar. tendo como convidados o Presidente da
Telemar. a ANATEL. a Federação dos Trabalhadores
em Telecomunicações e os Sindicatos dos Telefônicos
Estaduais da área abrangida pela operadora.

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.321/97- do Sr. Basílio Vil/ani 
que "dispõe sobre imóveis para locação social.
estabelece normas de procedimento e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado DR. HELENa
PARECER: Contrário ao Projeto de Lei e aos seus
apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.465197 • do Sr. José de Abreu 
que "regula a realização de loteamentos para a
implantação de condomínios residenciais populares. em
zona de eXpansão urbana dos Municípios".
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS
PARECER: Contrário.

PROJETO DE LEI NO 4.473/98· do Sr. Roberto Pessoa
- que "toma obrigatória a instalação de elevadores de
maca em edifícios públicos. residenciais e comerciais de
todo o País".
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
PARECER REFORMULADO: Favorável, com 2
emendas.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEXTA-FEIRA (DIA 05/11/99)

PROJETO DE LEI N° 1.406199 • do Sr. Pompeo de
Mattos· que "estende incentivos fiscais e programas de
desenvolvimento regional que beneficiam as áreas de
atuação da Superintendência da Amazônia (SUDAM) e
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) para a região denominada Metade Sul do
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

AVISO

RECEBIMENTO DE SUGESTÕES
PROPOSiÇÃO SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE SUGESTÕES. (5 Sessões)

Decurso: 5· Sessão
Última Sessão: 04/11/99

PROJETO D~ LEI N° 2787/97· do Sr. Eduardo Jorge
que "estabelece que o porte de armas de fogo legal será
exclusivo para militares'.
RELATOR para oferecimento de subslçli,os:. Deputado
FERNANDO GABEIRA
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

.E COMÉRCIO

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
AGENCIAMENTO DE PRODUTOS TURlsTICOS NO
BRASIL

CONVIDADOS:
JOSÉ ALfplO DOS SANTOS, Presidente da B8TUR
ILYA HIRSCH, Presidente da BRAZTOA
MICHEL TUMA NESS, Presidente da FENACTUR
GOIACI ALVES GUIMARÃES, Presidente da ABAV
Nacional

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 10h30

PAUTA N° 32/99

A • Proposições sujeitas a apreciação pelo
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 348-8/96, que
Maprova o texto do Acordo para a Promoção e a
Proteção Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Govemo da República Federativa do Brasil e a
Confederação Suíça, em Brasília, em 11 de novembro
de 1994".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: pendente de parecer do relator

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N.O 365-8/96, que
Maprova o texto do Acordo para a Promoção e a
Proteção Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Govemo da República Federativa do Brasil e o Govemo
da República Portuguesa, em Brasília, em 9 de fevereiro
de 1994",
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: pendente de parecer do relator

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 366-8/96, que
Maprova o texto do Acordo para a Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o Govemo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Chile, em Brasília, em 22 de março de
1994".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARe:LLA
PARECER: pendente de parecer do relator

EMENDA OFERECIDA EM PLENARIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 367-8196, que
Maprova o texto do Acordo sobre Promoção e a Proteção
de Investimentos, celebrado entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Govemo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres,
em 19 de julho de 1994".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: pendente de parecer do relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 301199 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(MSC 749/95) - que "aprova o texto do Protocolo sobre
Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de
Estados Não-Membros do Mercosul, concluído em
Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e assinado pelo
Brasil em 5 de agosto de 1994".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: pendente de parecer do relator

PROJETO DE LEI N.o 1.699/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.310/99) - que "dispõe sobre a transferência de
atribuições da IRB-Brasil Resseguros S. A. - IRB-Brasil
Re para a Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
PARECER: pendente de parecer do relator

PRIORIDADE

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.580-8190 - do Senado Federal
(PLS nO 155/89), que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa,
define sua participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade do trabalho para efeitos do
§ 4°, do artigo 218 da Constituiçao e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: favorável às emendas de nOs 2,10,11 e 9,
esta com Subemenda, e contrários às de nO 1, 3, 4, 5, 6,
7,8,12,13,14,15 e 16
VISTA ao Deputado Júlio Redecker, em 14/04/99

PROJETO DE LEI N° 593-A/99 - do Poder Executivo •
que "dá nova redação ao art. 4° da Lei nO 1.521, de 26
de dezembro de 1951, que altera dispositivos da
legislação vigente sobre crimes contra a economia
popular".
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.691/97 - do Sr. Fernando Ferro
e outros - que ~eda a produção, o transporte, o
armazenamento, a comercializaçao, a propaganda
comercial, a utilização, a importação e a exportação de
agrotóxicos, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

. PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 04108199
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B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.063/93 - do Sr Jackson Pereira
- que "dispõe sobre a comercialização, por remessas
postais, de bens de origem estrangeira, adquiridos sob o
regime aduaneiro especial da Zona Franca de Manaus."
(Apensados: PL's 495195 e 4.051/98)
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
PARECER: favorável a este e aos apensados. com
Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 453-Al95 - do Sr. Newton Cardoso
- que "revigora o parágrafo 4° do artigo 2° da Lei nO
8.031, de 12 de abril de 1990, que 'cria o Programa
Nacional de Desestatização e dá outras providências".
(Apensados: PL's nOs 1.327195. 1.715/96, 473195,
760/95,1.898/96,1.994/96 e 2.751/97)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: contrário a este e aos apensados

PROJETO DE LEI N° 519195 - do Sr. José Janene 
que "dispõe sobre alterações na Lei nO 6.024, de 13 de
março de 1974, que 'dispõe sobre a intervenção e ~

liquidação extrajudicial de instituições financeiras e da
outras providências".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 897-Al95 • do Sr. João Fassarella
- que "acrescenta parágrafo único ao artigo 154 do
Decreto-lei na 5.452, de 1° de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho para
responsabilizar solidariamente pelo cumprimento das
normas de segurança e medicina do trabalho as
empresas contratantes de prestadoras de serviços".
RELATOR: Deputado CELSO JACOB
PARECER: favorável, com adoção do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e serviço
Público

PROJETO DE LEI N.O 1.259-A/95 - do Sr. Pedro Novais
- que "dispõe sobre a reciclagem de pneus inserviveis e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: favorável, com adoção do substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, com subemenda,
e contrário às emendas apresentadas na Comissão de
Economia
VISTA ao Deputado Rubens Bueno, em 01/09199

PROJETO DE LEI N° 1.766-Al96 - do Sr. Cunha Bueno
- que "dispõe sobre a desestatização das empresas do
setor elétrico". (Apensados: PL's nOs 2.441/96,2.442196,
2.462196 e 2.474/96)
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: contrário a este e aos apensados

PROJETO DE LEI N° 1.863196 - do Sr. Pedro Correa 
que "reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos
Indu&triallzados - IPI - incidente sobre veículos

adquiridos por representantes comerciais autônomo.""
(Apensados: PL's nOS 2.781/97, 3.252197, 3.269/97.
3.397197,3.707197, 3.969/97, 3.991/97, 435/99, 838/99.
1.111199. 1.239/99 e 1.342/99)
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: favorável a este e aos apensados, com
Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 3.264/97 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "dispõe sobre a responsabilidade civil de grupos
financeiros, industriais, agro-industriais e comerciais, em
virtude de atos i1icitos praticados por empregados de
quaisquer das empresas integrantes, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEr rIJO 4.726f98 - do Sr. Átila Lins - que
"concede isenção de tributos às microempresas e
empresas de pequeno porte".
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Maria Abadia, em 05/05/99

PROJETO DE LEI N° 4.818/98 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "obriga a empresas administradora de
cartão de crédito a oferecer modalidade de contrato na
qual o valor da venda efetuada pelo estabelecimento
credenciado lhe é pago em 24 horas".
RELATOR: Deputado MÚCIO sA
PARECER: favorâvel

PROJETO DE LEI N° 115/99 - do Sr. Pedro Celso - que
"isenta a operação de crédito que especifica do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Titulos ou Valores Mobiliários - IOF".
RELATOR: Deputado CELSO JACOS
PARECER: favorâvel
VISTA ao Deputado Francisco Garcia, em 26/05/99

PROJETO DE LEI N° 323/99 - do Sr. Zenaldo Coutinho
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade às indústrias de
veículos nacionais, revendedoras de importados e
proprietários de usados à instalação de bloqueador de
velocidade"•
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 373/99 • do Sr. Feu Rosa - que
"modifica os arts. 20 e 30 da Lei nO 9.491, de 9 de
setembro de 1997, para considerar prioritári~ a
desestatização das instituições financeiras federaIS, e
dá outras providências" (Apensados: PL's nas 821/99 e
1.381(99).
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: contrário a este e favorável aos apensados,
com Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 833/99 - da Sra. Nice Lobão - que
"dispõe sobre a descontinuação da produção de
automóveis".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI NO 683199 - do Sr. Ivan Paixão - que
"dispõe sobre a ise~ção de pagamento de serviços
notariais e de registro para microempresas e pequenos
agricultores e dã outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.079/99 - do Sr. José Chaves 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em edital de privatização, cisão, fusão ou
incorporação de companhias energéticas controladas
pela União, ou em contrato dele decorrente, que garanta
investimentos em programas de eletrificação rural".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.338/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta dispositivo à Lei na 9.279, de 14 de
maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos
à propriedade industrial".
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Alex Canziani, em 27110/99

AVISOS-

)PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2- Sessão
Última sessão: 09/11/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N.o 1.281/95 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "cria instrumenhs financeiros para modernização
da infra-estrutura".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N.o 1.864-Al96 - do Sr. Delfim Netto 
que "dispõe sobre a instalação e o funcionamento da
Estação Aduaneira Interior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N.O 3.902197 - do Senado Federal
(PLS 31/97) - que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional do Brasil SA como participação brasileira na
estrutura de organização do Banco do Mercosul".
RELATOR: Deputado JÚLlOREDECKER

PROJETO DE LEI N.o 691-AI99 - do Sr. Freire Júnior 
que "obriga às empresas a instalação e o efetivo
funcionamento de serviços odontológicos aos seus
empregados nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado CELSO JACOB

PROJETO DE LEI N.o 876199 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "altera a Lei n.o 9.317, de 5 de dezembro de
1996, para incluir no cálculo da receita bruta anual de

empresas a serem enquadradas como micro e
pequenas empresas o desconto de créditos oriundos do
pagamento do ICMS e do IPI".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N.O 902/99 - do Sr. João Paulo - que
"cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUÁRIA
BRASILEIRA, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÁO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:3-Sessão
Última sessão: 08/11/99

PROJETO DE LEI N° 4.378/98 - dos Srs. Milton Mendes
e João Coser - que "regula as relações juridicas entre a
agroindústria e o produtor rural integrado e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a sessão
Última Sessão:05/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1 )

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 651/99 - do Sr. Ademir Lucas 
que "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei na
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1-sessão
Última Sessão: 10/11/99
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 577·Al99 - do Sr. José Chaves 
que "'denomina Aeroporto Internacional do Recife 
Gilberto Freire' o Aeroporto da Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI N° 1.462199 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "acrescenta inciso VI e altera o § 4° do art. 6° da Lei
nO 9.615, de 24 de março de 1998".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 1.471/99 - do Sr. Júlio Redecker 
que "acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nO 9.615, de
24 de março de 1998, que 'institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 1.511/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui a 'Semana Nacional de Pessoas Portadoras de
Deficiências' e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 1.572199 - do Sr. Pedro
Fernandes· que "dá nova redação ao inciso 11 do art. 44
da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
permitir que estudantes do ensino médio possam
participar de processo seletivo para ingresso em
Instituição de Ensino Superior. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N° 1.635/99 - da Sra. Esther Grossi 
que "dispõe sobre a capacitação de professores para a
educação infantil".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N° 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-Lei nO 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complernenta e modifica a Lei nO
4.117, de 27 de agosto 1962', estabelecendo horários
especificos para veiculaçãO de programas educativos"
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DecutSo:2·Sessão
Última Sessão: 09/11/99

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 4.397-Al98 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a criação de 11
(onze) Funções Comissionadas, sendo uma nível 8
(oito), seis nível 5 (cinco), duas nível 4 (quatro) e duas
nível 3 (três), para a Secretaria de Informática do
Tribunal Regional de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

B • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.175/98 • do Sr. Francisco
Rodrigues - que "dispõe sobre aplicação de recursos do
Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) no
interior da Amazônia".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 4.816-Al98 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dá nova redação ao art. 3° da Lei nO
6.321, de 1976, que dispõe sobre o Programa de
Alimentação do Trabalhador".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 959-Al99 - do Sr. Serafim Venzon
- que "altera dispositivo da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, sobre a formação de condutores".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N° 1.595/99 - do Sr. Augusto Nardes
- que "dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela
Superintendência Nacional de Abastecimento •
SUNAB".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 785/99 - do Sr. Ubiratan Aguiar 
que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pequeno
valor pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal. ".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 10/11/99
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 753/99· do Sr. Miro Teixeira •
q~e "altera a Lei nO 9.478, de 06 de agosto de 1~97,

dispondo sobre a política energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo."
(Apensado: PL nO 1.007/99)
RELATOR:Depu~doJOS~JANENE

PROJETO DE LEI N° 1.734/99 - do Senado Federal
(PLS 329/99)· que "altera dispositivo da Lei nO 9.478, de
6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política
energética nacional."
RELATOR: Deputado B. SÁ

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MIEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.275/99 • do Sr. Deusdeth
Pantoja ~ que "concede isenção do imposto de
importação para equipamentos de geração
termoelétrica."
RELATOR: Deputado JUQUINHA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

PAU T A N° 23/99

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Cimara:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.859.8191 - Substitutivo do
Senado Federal • que "dlspOe sobre norma geral de
organização que toma obrigatória a avaliaçêo
psicológica periódica dos integrantes das policias e
corpos de bombeiros militares e civis".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAz NONO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.642196 - do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "autoriza o livre acesso de Senadores da'
República e Deputados Federais às reparUçOes
públicas, para fins relacionados à atividade parlamentar,
e dá outras providências".

RELATOR: Depu~do JOSÉ CARLOS ELIAS
PARECER:contrário
VISTA: Deputado PAULO DELGADO

MENSAGEM N° 488/99 - - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção Internacional para a Proteção dos
Vege~is (CIPV), aprovada na 29a Conferência da FAO,
em 17 de novembro de 1997".
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 947/99 - do Poder Executivo· que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo de Sede celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Associação dos
Paises Produtores de Estanho, em Brasília. em 27 de
maio de 1999".
RELATOR: Depu~do ARNON BEZERRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.275/99 • do Poder Executivo • que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru
sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de
ambos os Paises, celebrado em Lima, em 21 de julho
de 1999".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.426199 - do Sr. Alberto Fraga·
que "institui cadastro nacional de empresas fabricantes
e revendedoras de uniformes, distintivos e demais
peças de fardamento de instituições militares dos
Es~dos e do Distrito Federal, ou de instituições policiais
federais. e dá outras providências".
RELATOR: Depu~o JOSÉ TELES
PARECER: favorável

8 • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 429199 - do Sr. Jaques Wagner 
que "proíbe contratos entre entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas que exploram trabalho degradante em outros
países".
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO
PARECER: favorável, com emendas
ViSTA: concedida ao Deputado ALDO REBELO

PROJETO DE LEI N° 1.298199 - do Sr. Max Rosenmann
• que "altera dispositivo;; das Leis na 7.102183 e
9.017/95, versando sobre fiscalização e autorização
par. funcionamento dos serviços orgânicos de
segurança".
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO
PARECER: favorável
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Reunião: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10h.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Discutir o reajuste dos preços dos medicamentos".

CONVIDADOS:

-Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça;
-Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda;
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
-ALANAC - Associação dos Laboratórios Nacionais;
-ABIFARMA - Associação Brasileira da Indústria
Farmacêutica;
-Conselho Federal de Farmácia;
-FENAFAR - Federação Nacional dos Farmacêuticos;
-IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor; Instituto
Vital Brasil;
-ABRAFARMA - Associação Brasileira de Redes de
Farmácia e Drogaria e FURP - Fundação do Remédio
Popular - SP."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 08/11/99

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3137/97 - do Sr. Claudio cajado
- que "dispõe sobre o exame preventivo de acuidade
visual nos" estabelecimentos P,ilblicos de ensino
fundamental.,,'.
RELATOR: Deputado BENEDITO 91AS

PROJETO DE LEI N° 68/99 - do sra I~ Bemardi - que
"dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do
nascituro portadores do vírus HIV".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 220/99 - do Sr. Pedro Valadares
- que "Acrescenta incisos ao art. 473 da consolidação
das Leis do Trabalho, para dispor sobre faltas
justificadas em casos de enfermidades de filho".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 04/11/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3725/93 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "dispõe sobre a divulgação em embalagens de
leite, de informações sobre crianças desaparecidas em
todo o território nacional".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 2938/97 - da Sr". Teté Bezerra 
que "Acrescenta parágrafo ao art. 106 da Lei nO 8.213.
de 24 de julho de 1991. para disciplinar sobre meios de
comprovação de tempo de exercíciO de atividade por
parte de trabalhadoras rurais." .
RELATOR: Deputado ARMANDO ABIUO

PROJETO DE LEI N° 3364-N97 - da Sr. Cunha Bueno 
que "Regula o seguro facultativo de acidentes pessoais
oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte
rodoviário intermunicipal. interestadual e internacional."
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N°,1487/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "Dispõe sobre o pagamento de salário-família aos
trabalhadores com filhos inválidos.".
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 1558/99 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "Fixa o limite máximo do valor dos benefícios do
regime geral de previdência social.".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N° 1559/99 - do Dr. Hélio - que
"Autoriza a dedução do Imposto de Renda das pessoas
físicas, de doações feitas a entidades que se dedicam à
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência física
e cuidados de idosos".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1560/99 - da Dr. Hélio - que
"assegura e estabelece critérios para a concessão de
cadeira de rodas, aparelhos ou equipamentos de órtese
e prótese à pessoa portadora de deficiência".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1640/99 - do Senado Federal 
que "Dispõe sobre a inclusão de aviso alertando sobre
os malefícios resultantes do uso de equipamentos de
som em potência superior a oitenta e cinco decíbéis.".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
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PROJETO DE LEI N° 1641199 - do Senado Federal 
que "Dispõe sobre o controle do uso de talidomida".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 724-AJ99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "Dá nova redação ao artigo 60 da Lei nO 8.069, de
13 de julho de 1.990, Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 746-AJ99 - do Sr. José Carlos
Elias - que "Dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais às empresas de comunicação que utilizem
espaço fixo para a divuldação de fotos e textos sobre
pessoas desaparecidas".
RELATOR: Deputado Dr. ROSINHA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3B Sessão
Última Sessão: 08/11/99

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 990-AJ99 ~ do Sr. Jair Meneguelli,
que "dispõe sobre a produção de cloro e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 sessão
Última sessão: 09/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DPSTA
COMISSÃO .

PROJETO DE LEI N° 646199 - do Sr. lédio Rosa - que
"altera o art. 320 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trãnsito Brasileiro"
(apensos os PLs. nOs. 840/99 e 1.035/99).
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 05/11/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/Ç6ES ABAIXO SOMPNTP RECEBERÃO A PROFOS/QÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 727/99 - do Sr. Corauci Sobrinho 
que "dispõe sobre a figura do OUVIDOR, como
representante dos consumidores junto à ANEEL e à
ÀNATEL, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 1.530/99 - do Sr. Luiz Bittencourt·
que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38 da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e
dã outras providências".
RELATOR: DeputadÓ RICARDO NORONHA

DeculSo:2·Sessão
Última Sessão: 09/11/99

Projetos de Lei (art.119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 751/99 - do Sr. Uncoln Portela •
que "dispõe sobre a instituição e a de\egaçlo de serviço
de transporte coletivo de passageiros em veiculas cuja
lotação varie de oito a dezesseis lugares" (apenso o PL
na 1.027/99).
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175·Al95

REFORMA TRIBUTÁRIA

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 9h30min
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PAUTA N° 37/99

Discussão do Parecer do Relator.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 175-A,
DE 1995 - do Poder Executivo (MSC nO 888/95) - que
"altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".
(Apensadas as PECs n.°s. 14-N95; 46-N95; 47-N95;
38-A/95; 195-N95; 124-N95; 176-N93, 440-N96, 559
N97, 592-A/98 e 8-N99).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
PARECER: favorável, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 33-A,
DE 1999 - do Senado Federal - que "altera dispositivos
da Constituição Federal pertinentes à representação
classista na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 85-A/99 - FEF

AVISO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3D

)

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 96-A/92 - ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
{10

Local: Plenário 14, Anexo ((
Horário: 1Ohoras

PAUTA N° 37/99

Continuação da votação dos destaques ao
Parecer da Relatora-Geral.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 96-A,
DE 1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que "introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário".
(Apensadas as PECs nOs 112-N95, 127-N95, 215-N95,
368-N96 e 500-N97).
RELATORA-GERAL: Deputada ZULAI!:: COBRA.
PARECER: favorável, com substitutivo.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 33-A/99

JUíZES CLASSISTAS

AVISO

Decurso:10a Sessão
Última Sessão: 04.11.99

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 85-A,
de 1999 - do Poder Executivo - que "acrescenta o art.
76 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM.

COMISSÃO ESPECIAL
REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Local: Plenário 6, Anexo ((
Horário: 1Oh

PAUTA N.o 12/99

REUNIÃO ORDINÁRIA PARA DISCUSSÃO
DO ANTEPROJETO DO RELATOR,
DEPUTADO AROLDO CEDRAZ.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
{10

11I - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Decurso: 10· Sessão
Última Sessão: 04.11.99

Local: Plenário 02, Anexo ((
Horário: 09 h
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PAUTA N° 18199

PROJETO DE LEI N° 11-B/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$
76.000.000.00, para os fins que especifica."
RELATOR: Senador ROMERO JUcA.
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Substitutivo.

PAUTA N° 19/99

PROJETO DE LEI N° 22199-CN (Remanescente da
Pauta nO 17/99), que "abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos
Órgãos do Poder Executivo. crédito suplementar. no
valor global de R$ 191.004.737,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Senador MAURO MIRANDA.
VOTO: Pelo desmembramento do Projeto. Favorável ao
Substitutivo. com as emendas acatadas pelo Relator,
referente ao Projeto de Lei nO 22-A/99-CN e favorável ao
Substitutivo referente ao Projeto de Lei n° 22-B/99-CN.

PROJETO DE LEI N° 29/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União, crédito suplementar no valor de
R$1.019.077.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado OSVALDO COtLHO
VOTO: Favorável, nos termos propostos no Projeto.

MENSAGEM N° 343/99-CN. Relatório acerca da
execução orçamentária do subprojeto
16.088.0537.1204.0023 - BR - 080/GO - Uruaçu - Padre
Bernardo, lista no Quadro 11 anexo à Lei nO 9.789 de
23/02/99.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
VOTO: Pela autorização da execução dos créditos
orçamentários da dotação orçamenté'lrIa consignada no
Orçamento da União para 1999, no valor de R$
600.000.00, conforme Proleto de Decreto Legislativo
apresentado.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 8° dia
Último Dia: 04/11/99

PROJETO DE LEI N° 036/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
especial no valor de R$ 347.00C,00, para os fins que
especifica.
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 037/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União, crédito suplementar no valor de R$
20.041.582.00000, para reforço de dotação consignada
no vigente orçamento.
RELATOR: SenadorWELLlNGTON ROBERTO

PROJETO DE LEI N° 038/99-CN, "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 3.647.634,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 2° dia
Último Dia: 10/11/99

PROJETO DE LEI N° 039/99-CN, "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor do Banco Central
do Brasil S. A. e da Caixa Econômica Federal, crédito
suplementar no valor total de R$ 373.370.723,00, para
os fins que especifica.

PROJETO DE LEI N° 040/99-CN. "abre ao Orçamento
de Investimento para 1999, em favor do Banco do
Estado do Amazonas S.A. Banco do Estado do Ceará
S.A e Banco do Estado de Goiás SA. crédito especial
no valor de R$ 26.518.929,00, para os fins que
especifica.

NOTA:
. FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 13:30 ÁS 18:30

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 57
minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1li, item I,
aHnea a, do Ato da Mesa n ll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
WALFREDO ROMANO ALVES JUNIOR, ponto
nll 12.231, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Segundo-Secretário.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1 , item I,
alínea a , do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CAROLlNE ALVARES ALBERTO MACHADO, ocu
pante do cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Pa
drão 30, ponto nQ 4.383, da função comissionada de
Chefe do Núcleo de Programas e Eventos Especiais,
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exercia na Coordenação de Seleção e
Treinamento, do Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos De
putados, a partir de 18 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9ll, item li,
da Lei nQ 8.112, citada, JÚLIO APARECIDO
BITTENCOURT para exercer, na Comissão de Agri
cultura e Política Rural, da Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comissões,
o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 111 do Ato da Mesa nll 20,
de 6 de junho de 1995, combinado com o parágrafo
único do art. 111 do Ato da Mesa nll 1, de 24 de feverei
ro de 1999.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9Q

, item li,
da Lei nll 8.112, citada, L1L1ANE PASCHOALETTO
TRINDADE para exercer, no Gabinete do
Segundo-Secretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nll 34, de 13 de março de 1996, combinado
com o pa~ágrafo único do art. 1Q do Ato da Mesa nQ 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 3 de noVf. lbro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9Q

, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, LÚCIO SOARES DA ROCHA
para exercer, no Gabinete do Lfder do Partido Traba
lhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 22 do Ato da
Mesa nll 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear na forma do art. 9Q

, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, PAULO ANTONIO MOTTA
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do
Presidente, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato
da Mesa nll 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nQ 21, de 4 de novembro de 1992,
HUMBERTO NÂPOLl L1CURSI, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nº
4.605, para exercer, a partir de 20 de setembro do
corrente ano, na Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul, a função comissionada de Assistente de
Comissão, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 21 de 29
de junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução n2 21, de 1992, JOVELlNA DE
ASSIS OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnic0 Legislativo - atribuição
Assistente Administrative" Padrão 26, ponto nº 5.849,
para exercer, a partir c!e 18 de outubro do corrente
ano, na Coordenação dEJ Auditoria de Licitações, con
trato e Patrimônio, da Secretaria de Controle Interno,
a função comissionada de Assistente de Controle
Interno, r-C-5, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criad8. r.-ela Resolução nQ 23, de 6 de no
vembro de 1997.

Câmarc3. dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe cor.~Jre o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução 12 21, de 1992, MARCELO
AUGUSTO DA SILVA COSTA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnico em Material e Patrimônio, Padrão
45, ponto n2 5.139, para exercer, a partir de 23 de
setembro do corrente ano, na Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira, da Diretoria
Legislativa, a função comissionada de Assistente de
Orçamento e Fiscalização Financeira, FC-05, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformada pelo Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio
de 1987, combinado com o art. 55 da Resolução n2

21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar NELlEDJA
ROCHA LIMA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n2 1.911, 151

substituta do Secretário de Comissão, FC-07, na
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 21 de outubro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 3 de novembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

TERMOS DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de novembro de mil nove·
centos e noventa e nove, deixou de ser realizada a re
união ordinária da Comissão de Agricultura e Política
Rural, destinada à apreciação das matérias constan
tes da Paula 20/99, prevista para as quatorze horas,
em virtude de falta de quorum regimental para vota
ção. Estiveram presentes os Deputados - Titulares:
Dilceu Sperafico (Presidente), Xico Graziano (Vice
Presidente), Ronaldo Caiado, Carlos Dunga, Gessi
valda Isaías, Nelson Maurer, Themístocles Sampaio,
Waldemir Moka, Luís Carlos Heinze, Saulo Pedrosa,
Geraldo Simões e Hugo Biehl. Justifcaram suas au
sências os Deputados João Grandão, Pompeu de
Mattos e Sérgio Barros. E, para constar, eu, Moizés
Lobo da Cunha (Secretário), lavrei o presente Tempo
que irá à publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E Sérgio Miranda, Geovan Freitas, Geraldo Magela,
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO Fernando Coruja, Luiz Antônio Fleury, José Antônio e

Ata da 64!! reunião ordinária, realizada em 3 Mendes Ribeiro Filho solicitaram vista conjunta da
de novembro de 1999 proposição, tendo esta sido concedida pelo Senhor

Presidente. 2) PROPOSTA DE EMENDA À
Ao Terceiro dia do mês de novembro de mil CONSTITUiÇÃO Nº 137/99 - do Poder Executivo

novecentos e noventa e nove, às quinze horas e trinta
e seis minutos, no Plenário 1 do Anexo 1/ da Câmara (MSG nº 1.543/99) - que "estabelece limite para
dos Deputados, reuniu-se ordinariamente a remuneração, subsídio, provento ou pensão,

aplicável aos Três Poderes e ao Ministério Público".
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
sob a Presidência do Senhor Deputado José Carlos Relator: Deputado Darci Coelho. Parecer: pela
Aleluia, estando presentes os Senhores Membros admissibilidade desta, com Substitutivo. Foi
Titulares, Deputados Geovan Freitas, Inaldo Leitão, concedida vista conjunta aos Deputados Sérgio
José Roberto Batochio, Vice-Presidentes, André Miranda, Nelson Otoch e Fernando Coruja em vinte e
Benassi, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto oito de outubro do ano em curso. Os Deputados
Farias, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Darci Coelho, Sérgio Miranda e Fernando Coruja procederam à
Fernando Coruja, Freire Júnior, Geraldo Magela, leitura dos respectivos votos em separado. Os
Ibrahim Abi-Ackel, Jaime Martins, José Antônio, José Deputados Femando Coruja, Luiz Antônio Fleury, Geraldo
Dirceu, José índio, Jutahy Júnior, Luiz Antônio Fleury, Magela, Marcelo Déda, José Dirceu, Nelson Pellegrino,
Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho, Moreira José Genoíno man~estaram-se favoravelmente à
Ferreira, Osmar Serráglio, Paulo Magalhães, Roland admissibilidade da proposta. Os Deputados José Antônio,
Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Waldir José Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel convergiram no
Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores entendimento de que a proposição discutida padecia de
ty1embros Suplentes, Deputados Antônio do Valle, vício de inconstitucionalidade insuperável. O Deputado
Atila Lins, Bispo Wanderval, Dr. Rosinha, Jair Waldir Pires asseverou que, a rigor, a proposta sequer
Bolsonaro, Jairo Carneiro, José Genoíno, José poderia ter sido conhecida pela Casa oUi pela Comissão,
Machado, José Ronaldo, Luiz Fernando, Nelson em razão de encontrar-se eivada \ de vício de
Marchezan, Nelson Marquezelli, Nicias Ribeiro, Paes inconstitucionalidade evidente. O Se~hor Presidente
Landim, Pedro Irujo, Pedro Novais, Roberto Balestra esclareceu que oart. 137, § 1º, li, a, do Regimento Interno,
e Themístocles Sampaio. Deixaram de registrar suas permitia ao Presidente da Casa devolver ao Autor
presenças os Senhores Membros Titulares, proposição que fosse evidentemente inconstitucional,
Deputados Antônio Carlos Biscaia, Ary Kara, Ciro contudo não outorgava a Presidente de Comissão a
Nogueira, Edmar Moreira, Gerson Peres, lédio Rosa, mesma faculdade. O Deputado Alberto Fraga informou
Júlio Delgado, Léo Alcântara, Luciano Bivar, Marcos que o Substitutivo apresentado pelo Relator prejudicava
Rolim, Moroni Torgan, Mussa Demes, Nair Xavier as corporações militares do Distrito Federal, uma vez
Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes, Renato Vianna, que à União e aos Estados não seria permitido
Ricardo Fiúza, Robson Tuma e Vilmar Rocha. O legislar em favor daquelas. O Deputado Sérgio Miranda
Deputado Coriolano Sales compareceu à reunião informou que, se houvesse o entendimento de que a
como não membro. ABERTURA: Havendo número iniciativa de estabelecer-se o subteto salarial seria
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a facultada aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou
reunião, passando ao exame da Ata da Sexagésima seja, que cada Estado da Federação, por exemplo, teria três
Terceira Reunião Ordinária, realizada em vinte e oito subtetos, ficaria afastada a inconstitucionalidade da
de outubro do ano em curso. A requerimento do proposição. Em votação, foi aprovado o parecer reformulado
Deputado Darci Coelho, foi dispensada a leitura da do Relator, contra os votos dos Deputados Sérgio
Ata. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada Miranda, José Antônio, José Roberto Batochio, Ibrahim
por unanimidade a Ata. ORDEM DO DIA: 1) Abi-Ackel e Jair Bolsonaro. Encerramento: Nada mais
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
136/99 - do Poder Executivo (MSG nº 1.542/99) - reunião às dezoito horas e três minutos, convocando
que "dispõe sobre a contribuição para manutenção de outra para a próxima quinta-feira às dez horas. E, para
regime de previdência dos servidores públicos, dos constar, eu, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida,
militares da União e dos militares dos Estados, do Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de
Distrito Federal e dos Territórios". Relator: Inaldo aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
Leitão. Parecer: pela admissibilidade. Os Deputados encaminhada à publicação no Diário da Câmara



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTOS

Ata da 41! reunião (audiência pública), reali
zada em 16 de setembro de 1999

Às dez horas e treze minutos do dia dezesseis de
setembro de mil novecentos e noventa e nove, reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no Plená
rio 10 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a pre
sidência da Deputada Celcita Pinheiro. O livro de presen
ça registrou ç> comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Atila Lira, Celcita Pinheiro, Eber Silva, Eduar
do Seabra, Evandro Milhomen, Flávio Arns, Gastão Viei
ra, José Melo, Luis Barbosa, Nelson Marchezan e Pedro
Wilson, titulares; e Osmar Serraglio e Professor Luizinho,
suplentes. Justificaram as ausências os Deputados
Agnelo Queiroz, Esther Grossí e Nice Lobão. Deixaram
de registrar as suas presenças os Deputados Ademir Lu
cas, Eurico Miranda, Fernando Marroni, João Matos, Jo
nival Lucas Junior, Maria Elvira, Marisa Serrano Nilson
Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi, Olivei~ Filho,
Walfrido Mares Guia e Zezá Perrella. A Presidenta, De
putada Celcita Pinheiro, declarou abertos os trabalhos e
informou que a Comissão estava reunida em virtude do
Requerimento nº 39/99, de autoria do Deputado Profes
sor Luizinho, com o objetivo de debater a matéria de que
trata o PL nº 4.572/98, do Senado Federal, que "cria o
Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego - PEPE".
Em seguida, a Presidenta anunciou os nomes dos convi
dados que falariam sobre o tema, Senhores Fernando
Ferreira, represente da Força Sindical; Antônio Carlos
Navarro, membro do Conselho de Assuntos Legislati
vos da Confederação Nacional da Indústria - CNI; e
Armand Pereira, Diretor da Organização Internacio
nal do Trabalho - OIT, convidando-os a tomarem as
sento à Mesa. Após chamar a atenção do Plenário
para as normas que regulariam o andamento dos tra
balhos, concedeu a palavra aos expositores. Passando
à fase de debates, a Presidenta concedeu a palavra aos
oradoreó inscritos, Deputados Professor Luizinho e Átila
Lira, que tiveram seus questionamentos respondidos pe
los convidados. Nada mais havendo a tratar, a Presiden
ta, Deputada Celcita Pinheiro, agradeceu a presença de
todos, comunicou que a reunião foi gravada e, após taqui
grafada, traduzida e datilografada, passará a fazer parte
integrante desta Ata e encerrou os trabalhos às onze ho
ras evinte e dois minutos, antes convocando os membros
da Comissão para reunião ordinária a ser realizada no dia
vinte e dois de setembro, quarta-feira, às dez horas, no
Plenário nº 10. E, para constar, eu, Carla Rodrigues de
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dos Deputados. Deputado José Carlos Aleluia, Medeiros, Secretária, lavrei Ao presente Ata, que de-
Presidente. pois de lida e aprovada, será assinada pela Presi

denta, Deputada Celcita Pinheiro, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião de audiência pública convocada em razão do
Requerimento nº 39/99, de autoria do Sr. Deputado
Professor Luizinho, com o objetivo de debater a maté
ria de que trata o Projeto de Lei nº 4.572/98, do Sena
do Federal, que cria o Programa de Estímulo ao Pri
meiro Emprego - PEPE.

Para esta reunião foram convidados os seguin
tes expositor~s: Sr. Fernando Ferreira, representando
a Força Sindical, Dr. Antonio Carlos Navarro, membro
do Conselho de Assuntos Legislativos da Confedera
ção Nacional da Indústria, Sr. Wadson Ribeiro, Presi
dente da União Nacional dos Estudantes, Sr. Armand
Pereira, Diretor da Organização Internacional do Tra
balho. Convidamos todos a compor a Mesa. (Pausa.)

Antes de conceder a palavra ao primeiro exposi
tor, chamo a atenção dos presentes para as seguintes
normas regimentais relativas ao andamento dos tra
balhos: o tempo concedido ao expositor será de vinte
minutos, prorrogáveis, a juízo da Comissão, não po
dendo ser aparteado. Terminada a exposição, inicia
remos os debates, sendo que os Srs. Deputados inte
ressados em interpelar os expositores deverão ins
crever-se previamente, tendo preferência os mem
bros desta Comissão. Cada Deputado inscrito terá o
prazo de três minutos para formular suas conside
rações ou pedido de esclarecimentos estritamente
sobre o assunto da exposição, dispondo os exposito
res de igual tempo para resposta. Serão perm;tidas a
réplica e a tréplica pelo prazo de três minutos. Não é
permitido aos oradores interpelar quaisquer dos pre
sentes.

Esclareço que esta reunião está sendo gravada
para posterior transcrição e, por isso, solicito a todos
que falem ao microfone.

Convidamos também os dois outros expositores
a fazerem parte da Mesa, para começarmos os traba
lhos.

Concedo a palavra ao Sr. Fernando Ferreira, re
presentante da Força Sindical, que disporá de vinte
minutos.

O SR. FERNANDO FERREIRA - Bom-dia.
Parabenizo todos os presentes por discutirem assun
to tão polêmico e importante. Venho trazer a experiên
cia da Força Sindical em relação à requalificação pro
fissional, em especial dos jovens.

(Apresentação de transparências.)
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Como V. Ex!!s podem ver, o primeiro logotipo é
do nosso Centro de Solidariedade, que nos permite
obter, dia-a-dia, dois tipos de informação: a intenção
de cursos, ou seja, o que as pessoas desejam fazer
em relação à reciclagem profissional; as vagas colo
cadas à disposição dos trabalhadores. Nesse perfil,
temos idade, escolaridaçle, experiência, salário, local
de moradia, entre outros. Diante dessas duas infor
mações, claro que sempre serão mais importantes as
vagas, montamos o perfil do curso.

E retornamos as p~ssoas ao Centro. Esse círcu
lo é muito importante, o que poderei demonstrar mais
adiante.

Temos hoje quarenta cursos distribuídos nos di
versos setores, divididos em cinco grandes grupos:
profissionalizante básico, avançado, serviços, supleti-

,I

vos de 1º e 2º graus. Hoje tem funcionado assim.

Há uma quantidade muito grande de jovens dis
tribuídos em todos os cursos, que são modulares, e
os jovens fazem a maioria deles. O jovem fica na es
cola, por exemplo, até dois anos, fazendo cursos de
reciclagem profissional. Todos os que chegam pas
sam por um teste. A nossa avaliação tem como base a
61.\ série do ensino de 1º grau. O que acontece é que a
escolaridade é baixa e eles vão muito mal. Então, to
dos passam por cursos de habilidades básicas, como
português, matemática e orientação vocacional. Isso
só é possível porque temos o apoio da iniciativa priva
da. Equipamentos e máquinas de custo muito alto
para os cursos de tecnologia de ponta conseguimos
em convênios com as empresas. Acredito que esse é
um dos grandes caminhos.

Apresento aqui alguns dados do Centro de Soli
dariedade, mais direcionado aos jovens: até julho de
1999, dos 357 mil inscritos, 180 mil estavam na faixa
de 18 a 29 anos, o que corresponde a quase 50% do
total. Desse total de 357 mil, mais de 13 mil estão na
faixa de 14 a 17 anos e buscam o Centro como uma
das únicas oportunidades de conseguirem emprego.
Segundo o IBGE, em 1991,24,8% da PEA tinha entre
15 e 24 anos. Em 1998, 22,9% das pessoas na mes
ma faixa etária estavam no mercado de trabalho.

Apresento agora os dados das inscrições no
Centro de Solidariedade. Até ontem, tínhamos o total
de 450.918 inscritos. A distribuição da faixa etária é
feita da seguinte forma: de 14 a 17 anos, de 18 a 29
anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e 50 anos ou
mais. De 14 a 17 anos, 9.041 alunos são do sexo
masculino e 6.755, do sexo feminino. A faixa de 18 a
29 anos também é significativa. Discutiremos isso no
final da exposição.

Acredito serem estes os dados mais impressio
nantes. A tabela anterior mostrava os inscritos no
Centro de Solidariedade, pessoas que desejam tra
balhar. Esta tabela mostra os trabalhadores coloca
dos no mercado de trabalho. Até o dia 15 de setem
bro, tínhamos um total de 724 colocações, sendo que
na faixa de 14 a 17 anos, que hoje passou a ser de 16
e 17 anos, havia só duas pessoas do sexo masculino
e duas do feminino. Esses números aumentam na ou
tra faixa etária, mas são bastante pequenos em rela
ção aos totais, com o passar dos meses.

Quanto ao projeto de lei propriamente dito, es
tas são as questões para discussão: o Programa de
Estímulo ao Primeiro Emprego dá oportunidade para
faixa etária de 14 e 18 anos. Atualmente vigora a
Emenda Constitucional nº 20, que elevou de 14 para
16 anos a idade mínima para o trabalho, exceto como
aprendizes. Essa discussão é interessante.

Defendemos o seguinte: lugar de jovem é na es
cola. Isso é inquestionável. Mas em qual escola? De
que forma? O trabalho também é uma forma de
aprendizado? Como seria feito e fiscalizado? O que
questionamos é a escola de hoje.

O projeto atende parcela limitada da população,
quando determina a faixa etária de 16 a 18 anos. De
fendemos a ampliação dessa faixa, pois o problema
atinge significativamente jovens de até 29 anos. É cla
ro faremos discussões sobre esse ponto.

Poderão ser criados mecanismos de acompa
nhamento e fiscalização a serem gerenciados pelos
sindicatos das diversas categorias, que acompanham
a evolução do problema.

A última questão é a seguinte: com a redução da
jornada, para estudo ou algum outro motivo, será ga
rantida a preservação do salário?

Procurei ser bastante breve. Espero que os te
mas apresentados contribuam para o debate.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Agradeço ao Sr. Fernando Ferreira a
exposição sobre o trabalho da Força Sindical, que nos
permite discutir e apresentar sugestões para esse
grande projeto.

Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Dr.
Antonio Carlos Navarro, representante da CNI.

O SR. ANTONIO CARLOS NAVARRO - Obri
gado, Sra. Presidenta. Inicialmente gostaria de dizer
que, para mim, é extremamente importante que o
Congresso Nacional discuta esse tema, principal
mente neste momento em que o País passa por difi
culdades econômicas e o problema do desemprego é
crucial. A discussão sobre o primeiro emprego é mui-
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to importante, especialmente as oportunidades para Acho que essa é a posição ideal: a mudança do
que os jovens ingressem no mercado de trabalho. art. 7º da Constituição. Assim, resolveríamos grande

Segundo os dados, 14,3% dos jovens brasilei- parte dos problemas que temos hoje na geração de
ros estão desempregados, frente à taxa média de de- emprego, principalmente no que se refere à competiti-
semprego geral de 7%. Significa que o número de jo- vidade das empresas.
vens desempregados é o dobro do número de de- Em relação ao Projeto nº 1.118, em discussão, o
sempregados. que se propõe sobre a redução dos encargos sociais,

Sabemos que a educação é essencial para ele- que representam menos de 12%, não estimula as em-
var a empregabilidade. O importante é o processo da presas, principalmente em virtude da burocracia en-
qualificação profissional. Como disse o representante volvida na sua aplicabilidade, a exemplo da Lei n2

da Força Sindical, o que é a escola? Será que a em- 9.601, que estabelece o contrato por prazo determi-
presa também não é uma escola? Esse primeiro em- nado e redução de encargos sociais de, no máximo,
prego não pode ser a complementação da qualifica- 18,5%. Essa lei se tornou inócua, não está sendo apli-
ção profissional? cada, exatamente porque o diferencial de 18% em en-

Que é necessário incentivar o primeiro empre- cargos não compensa a burocracia e o processo de
go, é óbvio. Precisamos, porém, analisar outros as- ~egociação envolvidos. Para a~ empresas o processo
pectos envolvidos na questão do primeiro emprego e e altamente burocratizado, a ~edução de 18,5% não
da taxa de empregabilidade. O Brasil tem hoje as mai- compensa essa contratação, 'principalmente porque
ores taxas de encargos sociais sobre o salário do representa adicional ao quadro de trabalho. Por que
mundo. Na Dinamarca, eles chegam a 11,6% sobre o ela vai gerar mais empregos, se a redução de encar-
salário. Na Argentina, é de 70,3%; no Paraguai, 41 %; gos para esse emprego adicional gerado é de apenas
no Uruguai, 48%; e o ~rasil, 102,1% de encargos so- 18,5%? Se analisarmos sob o ponto de vista econô-
ciais sobre o salário. E uma situação extremamente mico, principalmente em alguns segmentos da indús-
complicada, porque influencia a competitividade, os tria, o somatório para a composição do preço do pro-
incentivos à geração do primeiro emprego e diminui duto final nada representa em termos de produtivida-
as oportunidades de emprego. de. E h9je a competição é muito maior do que no pas-

É preciso negociar ess~s encargos sociais. No sado. E óbvio que a empresa tem de empregar
caso do Brasil, os encargos compulsórios são muito mão-de-obra cada vez mais qualificada, cada vez
diferentes dos adotados em outros países, principal- mais produtiva, para se tornar mais competitiva e fa-
mente no Mercosul. Enquanto na Argentina, no Uru- zer frente a essas diferenças que já expus, principal-
guai e no Paraguai a jornada de trabalho é 48 horas, mente em relação ao Mercosul.
no Brasil é de 44 horas. No caso da dispensa do tra- A nossa conclusão é a seguinte: o Projeto de Lei
balho, naqueles três países não existe a figura do nº 1.118 está muito aquém da realidade do mercado
FGTS, mas, sim, processo de indenização, equiva- de trabalho brasileiro. Acho que essa é uma grande
lente a um salário por cada ano trabalhado, no limite oportunidade para o Congresso. Sei que várias au-
máximo de cinco salários, e outras grandes diferen- diências vão ser feitas, e o projeto vai ser discutido
ças. No caso das férias, na Argentina o trabalhador mais amplamente, mas é extremamente importante e
tem quatorze dias de férias até o quinto ano de traba- deveríamos ser mais corajosos e agressivos, incluin-
lho; não existe a remuneração adicional de um terço do valores que trouxessem benefícios para a redução
do salário, paga no Brasil. São fatores que influenci- de encargos, para que as empresas pudessem incen-
am a contratação pelas empresas, ou seja, a geração tivar esse primeiro emprego, sem afetar sua relação
do emprego. Ao se discutir o problema do primeiro econômica no mercado.
emprego todos esses custos e encargos sociais são A CNI considere o projeto importante, deve ser
envolvidos diretamente. discutido, mas na forma como está tornar-se-á inó-

A nossa proposta tem sido exposta em várias si- cuo, a exemplo da Lei nº 9.601.
tuações, pois a CNI acompanha a tramitação de vári- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
os projetos aqui no Congresso Nacional. No que se Pinheiro) - Agradeço ao Dr. Antonio Carlos Navarro.
refere à flexibilização das relações de trabalho, defen- Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Sr. Armand
demos a ampliação do processo de negociação, com Pereira, Diretor da Organização Internacional do Tra-
a inclusão de todas essas questões, dando-lhe o po- balho.
der que deveria ter, ou seja, que o acordo entre as O SR. ARMAND PEREIRA - Bom-dia a todos.
partes prevaleça. Muito obrigado pelo convite. Parabenizo a Comissão
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pela iniciativa e, certamente, a proposta de lei. Pare
ce-me interessante, embora ache que essa temática
deva ser analisada num contexto amplo, que leve em
consideração os diversos problemas do jovem. Não
se trata somente do emprego, mas também da edu
cação, tendo em vista a violência entre os jovens, a
marginalidade e a exclusão social.

Geralmente, nas minhas palestras, improviso e
falo abertamente, de maneira mais espontânea. Para
esta audiência no Congresso, em que tudo é gravado,
preparei algo escrito. Tenho aqui uma proposta que
gostaria fosse considerada.

A OIT vem acompanhando o problema do de
semprego dos jovens há muito tempo, no contexto do
quadro geral do dese"lprego, suas causas conjuntu
rais e estruturais, as opções levantadas para comba
ter esse problema extr~mamentepreocupante e mui
to complexo.

A busca de emprego, para os jovens, por um
lado é complicada porque afeta o desemprego dos
pais dos jovens. Por outro lado, as soluções mais raci
onais requerem investimentos maciços em educação
básica, ensino médio e capacitação profissionalizan
te, bem como inovações na abertura de novas ativida
des econômicas e de engenharia social, podendo re
querer também apoio a programas de renda mínima,
que até agora timidamente têm sido analisados na
conjuntura estrutural e financeira do Brasil.

É evidente que, se não há trabalho remunerado
suficiente para fazer face ao crescimento da popula
ção economicamente ativa, outras opções, além do
emprego tradicional, como forma de compensação de
renda teriam de ser analisadas.

Na década de 90, o mercado de trabalho brasi
leiro teve queda de emprego formal, em termos abso
lutos, e aumento de emprego informal, como todos
nós já sabemos. Recentemente, sobretudo após a cri
se asiática de outubro de 1997, depois agravada pela
crise na Rússia, surgiu aumento significativo das ta
xas de desemprego aberto junto com o decrescimen
to da participação relativa do emprego assalariado no
total da ocupação.

Ao mesmo tempo, vem-se observando geração
insuficiente de postos de trabalho, mesmo que infor
mais e precários. Chega-se à situação em que muita
gente sai do mercado de trabalho formal, busca em
prego no setor informal e, em alguns centros urbanos,
acaba e'ncontrando o' problema da exaustão da capa
cidade de manter um mínimo de renda, mesmo no se
tor informal e volta a'buscar emprego, agravando o ín
dice de'desemprego.' .

o interessante é que os próprios índices de de
semprego aberto acabam sendo favorecidos pelo fato
de que muita gente deixa de buscar emprego e fica
fora da estatística. Então, quanto mais dificuldades
existirem na criação de postos de trabalho, menores
ficarão as estatísticas de desemprego aberto. Real
mente é uma situação paradoxal, muito difícil de con
tornar.

Essa combinação de tendências tem tido im
pacto negativo sobre praticamente todas as faixas de
força de trabalho, mas evidentemente quem sofre
mais com isso são os jovens e as mulheres. Esses da
dos já foram salientados aqui pelo palestrante da CNI,
antes de mim, que comparou os índices de desem
prego aberto com os do desemprego de jovens. A OIT
acabou de fazer levantamento do primeiro semestre
de 1999 para todos os países da América Latina e
Caribe.

O desemprego aberto subiu para mais de 9%;
no Brasil, quase 9%; e o desemprego aberto entre os
jovens está entre 20% e 25%; para as mulheres é
quase a mesma coisa. Os índices de desemprego
aberto entre os jovens têm sido maiores na América
Latina e Caribe, mas não significa que no Brasil a situ
ação esteja boa.

No Pará, por exemplo, segundo a Delegacia Re
gional do Trabalho, a DRT - PA, a maior parte das
pessoas que tiram carteira de trabalho na Capital, Be
lém, é formada por jovens entre 15 e 24 anos de ida
de. Representam 73,3% das 720 pessoas entrevista
das entre 08 e 10 de fevereiro de 1999. Ou seja, quem
tem mais problema de desemprego aberto e está pro
curando emprego, com carteira assinada, é o jovem.

O principal motivo apontado para a emissão da
carteira por 37,8% dos jovens é a procura de empre
go. Quanto ao tipo de carteira, 79,3% foram tirar a pri
meira via; 18,2%, a segunda via; e 2,4%, a via de con
tinuação.

Enfim, a nova lei que estabelece 16 anos como
a idade mínima para o trabalho, diminui, por definição,
o contingente de adolescentes buscando legalmente
emprego, mas evidentemente não altera as necessi
dades de emprego nem o quadro nacional de educa
ção e formação profissionalizantes.

O desemprego e a baixa empregabilidade dos
jovens têm contribuído para um problema muito gra
ve, ou seja, o aumento da violência urbana, da prosti
tuição, do consumo e da dependência de álcool e dro
gas em todo o mundo. No Brasil, esse problema tem
sido estudado até certo ponto por órgãos do Governo
e pela Unesco.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS52280 Quinta-feira 4

o que em muitos países é considerado fenôme
no desprezível de marginalidade juvenil, minoritário e
isolado, vem se transformando cada vez mais num
processo de exclusão juvenil.

Essa mais drástica forma de exclusão social de
corre evidentemente de causas gerais de desempre
go, mas também da pobreza. Hoje alguns estudos do
IPEA mostram que o combate à pobreza é diferente
do combate ao desemprego, porque a faixa de renda
das pessoas desempregadas e que estão na estatís
tica do desemprego, em grande parte, não condiz
com a dos mais pobres, que não estão buscando em
prego. Quer dizer, são dois casos diferentes. O proble
ma dos dois lados é fundamental no sentido de que
inclui os jovens no centro dos esforços que devem ser
feitos no combate ao desemprego e à pobreza.

Paradoxalmente, o desemprego juvenil convive
com o fato de que muitos dos postos de trabalho exis
tentes em diversos setores deixam de ser preenchi
dos porque a mão-de-obra disponível não tem os re
quisitos educacionais mínimos para ocuparem esses
empregos. Quer dizer, há muito desemprego entre os
jovens, mas também existe muita oferta de emprego,
só que esse jovem não tem o perfil necessário.

Essa situação compromete o desenvolvimento
econômico e ameaça a estabilidade social no futuro,
tornando urgentes ações definitivas de integração so
cial e econômica dos jovens. Essas ações, nos âmbi
tos governamental e não-governamental, devem ser
definidas, distinguindo-se diversas categorias de jo
vens em termos de situação relativa de risco, renda,
apoio familiar e nível de desempenho educacional.

Do ponto de vista educacional, por exemplo, dis
tinguem-se três categorias: os pobres carentes, com
um mínimo de capacitação e apoio social; a categoria
de maior escolaridade, necessitada de um mínimo de
sociabilidade e de familiaridade com as exigências
correntes no mercado de trabalho; e os de alta esco
laridade, cujo aproveitamento depende freqüente
mente do tipo de orientação pedagógica e social,
para mantê-los motivados a enfrentar concorrência
cada vez maior, não só no mercado de trabalho local,
mas também no mercado de trabalho exterior.

Os empregos no estrangeiro evidentemente são
concorridos, até porque são de ordem virtual, não só
de ordem física, tradicional, à qual estávamos habitu
ados.

Mediante esse quadro geral, gostaria de salien
tar alguns pontos fundamentais para consideração,
que culminam numa proposta de ação nacional, apoi
ada na experiência internacional que a OIT tem
acompanhado e promovido.
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Esses pontos são os seguintes: o esforço gover
namental recentemente iniciado, bem como iniciati
vas não-governamentais, visando a um programa de
apoio aos jovens, podem ser fortalecidos através de
envolvimento mais amplo da sociedade, direcionados
a fomentar novas iniciativas. Uma boa iniciativa é inte
grar o trabalho de certas ONG's ao esforço que o Go
verno está fazendo. A prevenção de violência, prosti
tuição e dependência de álcool e drogas entre os jo
vens vem se tornando prioridade social, que requer
intervenções articuladas nos diversos segmentos so
ciais. Têm trabalhado nessa linha agências internaci
onais, a exemplo da Unesco, Unicef, OIT, Banco Mun
dial e outras.

A nova lei de idade mínima, como já disse, tende
a aumentar o trabalho informql clandestino de jovens,
com implicações mais ampl~s ainda não avaliadas
para o mercado de trabalho brasileiro, para a educa
ção e a formação profissionalizante. Essa nova lei
também tem impacto no debate do Congresso a res
peito da possível ratificação da Convenção 138 da
OIT, sobre a idade mínima de trabalho. Existe agora
comissão tripartite para discutir o assunto.

As metas estabelecidas pela Conferência Mun
dial sobre Educação para Todos, patrocinada por
Unesco, Unicef e Banco Mundial, realizada na Tailân
dia, em 1990, continuam sendo relevantes, mas insu
ficientemente promovidas no Brasil.

O disposto no Estatuto da Criança e do Adoles
cente referente aos direitos à vida, saúde, alimenta
ção, educação, esporte, lazer, profissionalização, cul
tura e dignidade, respeito à liberdade de convivência
familiar e comunitária tem tido implementação limita
da no Brasil, por razões diversas que merecem análi
se, no sentido de identificar possíveis melhorias a se
rem incorporadas.

O programa de ação da ONU para a juventude
até o ano 2000 e além, ratificado durante a SOE reu
nião da Assembléia Geral das Nações Unidas, e a
Declaração de Lisboa, aprovada na Conferência
Mundial de Ministros Responsáveis por Juventude,
trazem novas perspectivas para a juventude nas dis
cussões das políticas públicas e de propostas de lei,
como essa que está sendo apresentada.

Também existe grande necessidade de se conti
nuar promovendo o debate nacional sobre as formas
de ampliar e melhorar os programas de formação pro
fissional. A qualificação profissional é cada vez mais
indispensável para obter emprego ou criar e manter o
auto-emprego. Não bastam apenas talento e boa
oportunidade para se obter emprego e auto-emprego
e,mantê-Ios. O mercado vem exigindo cada vez mais
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do trabalhador um perfil de resolver problemas, que de, mas que as forças de mercado, por questões de
não seja apenas reaplicador de determinados conhe- incentivos, não criam. Exemplos: serviços de apoio
cimentos, às vezes com tendência muito grande a se ao turismo, de hotelaria e atividades conexas, que às
tornar defasado. vezes envolvem investimentos em treinamento de jo-

Entretanto, a educação em geral não tem con- vens; segurança passiva em comunidades turísticas,
seguido promover suficientemente esse perfil de poli- para propiciar ambiente mais ameno e estável para o
valência e criatividade. Esse é um problema do ensi- turista; conservação e melhoria do solo e sistemas de
no profissionalizante, do ensino médio e do ensino irrigação nas zonas semi-áridas; reflorestamento e
básico. Embora seja necessário investimento grande conservação de florestas, matas e prevenção de
na profissionalização, é ainda mais indispensável in- fogo; conservação e embelezamento urbano como in-
vestimento na educação básica e no ensino médio, vestimento turístico; prestação de serviços a creches
onde há realmente a possibilidade de resolver os pro- e a lares de idosos; apoio ao ensino básico e ativida-
blemas, adaptando o jovem ao mercado de trabalho. des sociais - reconhecendo que muita gente do ensi-

Se as mudanças no sistema educacional ten- no básico não tem tutoria necessária para obter bom
dem a ser lentas, pode-se assegurar a complementa- rendimento, os jovens poderiam dar esse apoio por
ção do sistema através da melhoria desses progra- baixos salários -; serviços de assistência a menores
mas de profissionalizaÇão, a exemplo do Planfor e ou- abandonados e a programas anti-droga e an-
tros, que vêm sendo desenvolvidos por organizações ti-prostituição; identificação de opções para melhorar
não-governamentais. A Fundação Odebrecht tem o ensino básico; promoção de programas especiais
hoje atuação muito forte na educação e capacitação de capacitação para auto-emprego; promoção de
profissionalizante de jovens. parcerias para desenvolver ou expandir programas

Com base nessas questões, a OIT e alguns ou- de inovação em educação e formação profissionali-
tros parceiros, representantes de vários Ministérios, zantes, especialmente para jovens, mas também
grupos de empregadores e trabalhadores, entre eles para adultos analfabetos. Enfim, é uma lista imensa
a Força Sindical, e algumas agências nacionais e in- que consta da proposta de criação desse Fórum Naci-
ternacionais, estão tentando criar o Fórum Nacional onal para Empregabilidade e Educação de Jovens.
para Apoio à Educação e à Empregabilidade de Eu só dispunha de vinte minutos e acho que já
Jovens. O objetivo é integrar as orientações e as experiên- os esgotei. Essa é a contribuição da OIT, que está à
cias dos setores governamental e não-governamental, disposição, não só no escritório aqui no Brasil, mas
complementando aquilo que o Governo tem mais difi- também no mundo todo, para ajudar nesse debate
culdade de fazer com os recursos disponíveis e devi- nacional.
do à conjuntura de redução do déficit público. O que A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi-
realmente gostaríamos de ver é a integração maior nheiro) - Agradeço ao Sr. Armand Pereira, Diretor da
entre os dois setores. Entre os dias 07 e 09 de dezem- Organização Internacional do Trabalho, a grande con-
bro está programado um primeiro encontro com as di- tribuição a esta Comissão, e gostaria de dizer que po-
versas entidades nacionais e internacionais envolvi- demos participar do Fórum Nacional, a fim de conhe-
das, para discutirmos o que os outros já estão fazen- cer as propostas. Temos certeza de que as contribui-
do, com o objetivo fundamental de evitar polêmica so- ções serão muito importantes.
bre o trabalho e a educação dos jovens, focalizando Gostaria de esclarecer que o Sr. Wadson Ribei-
muito mais o trabalho para as iniciativas que concre- ro, Presidente da União Nacional dos Estudantes,
tamente melhorem a oferta de empregos para os jo- não compareceu. Portanto, passaremos imediata-
vens, evitando a concorrência com os pais. mente para a fase de debates.

Alguns dos objetivos específicos que gostaría- Vamos obedecer à ordem de inscrição. Conce-
mos de analisar nesse fórum em dezembro são: pro- do a palavra, por três minutos, ao Deputado Professor
mover maior consciência social sobre a importância Luizinho, autor do requerimento e Relator do projeto.
da relação entre a educação e a empregabilidade; O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO -
identificar obstáculos à criação e manutenção de em- srª Presidenta, Srs. Fernando Ferreira, Antônio
pregos entre os jovens; abrir atividades econômicas Carlos Navarro e Armand Pereira, agradeço a V. Sªs a
de rentabilidade social potencialmente alta, que te- presteza com que atenderam ao nosso convite.
nham sido negligenciadas pelo mercado de trabalho, Na condição de Relator, Sra. Presidenta, vou
ou seja, reconhecendo que determinados tipos de tra- abusar um pouco. O projeto do Senado Federal, já vo-
balho podem ser altamente rentáveis para a socieda- tado, tem uma concepção, mas temos quatro outros
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projetos apensados, de autoria dos Deputados Paulo
José Gouvêa, Antonio Carlos Pannunzio, Miro Teixei
ra e Antonio Palocci, bem como o projeto da Deputa
da Iara Bernardi. Há divergências de concepção, o
que é natural, e exatamente sobre elas vamos discu
tir, buscando o caminho que, de fato, garanta a produ
ção de novos empregos e não a substituição de em
pregos.

Quanto a isso, o Sr. Armand Pereira disse muito
bem que não podemos criar disputas, concorrências.
Se vamos diminuir a deficiência de emprego para a ju
ventude, não podemos fazê-lo tomando o emprego
dos pais. Não solucionaremos o problema. Os proje
tos demonstram isso. Alguns trabalham o incentivo ao
setor privado, à indústria, na geração de empregos
para os jovens. Outros trabalham nova relação, a par
tir do incentivo do Poder Público em conjunto com se·
tores nos quais nossos jovens poderiam prestar servi
ços e, ao mesmo tempo, formando-se e capacitan
do-se para o mercado de trabalho.

A explicitação dessa divergência é para nós mu
ito importante. Para eu fazer o relatório e esta Comis
são o julgar adequado, é fundamental compreender
mos essas duas concepções.

. Sr. Antonio Carlos Navarro, a reclamação é jus
ta, temos de resolver esse problema da desoneração
da folha de pagamento, mas vamos discutir cla
ramente o assunto. O que significa para o conjunto?
V. Sª apontou alguns exemplos, para nós, dolorosos,
ou seja, o salário mfnimo na Argentina, no Paraguai e
no Uruguai são bem maiores do que no Brasil. São fa
tores diferentes para uma relação única. Não estou
negando o problema de oneração da folha de paga
mento, mas precisamos trabalhar isso corretamente.
Há questões que não dizem respeito a salário, mas
estão embutidas como se fossem. Como poderemos
fazer esse esforço coletivo? Acho que é obrigação do
Poder Público, mas não deixa de ser obrigação da so
ciedade, dos empresários e outros segmentos. Várias
ONGs refletem sobre o problema. Que contribuição
podemos dar? Para a empresa, é fundamental esse
acréscimo, se ela quiser no futuro uma mão-de-obra
adequada para disputar o mercado e se desenvolver.

Então, gostaria que a CNI colaborasse conosco,
refletindo nesse assunto, com essa compreensão,
sem a preocupação clara com a oneração da folha de
pagamento. Gostaria também que o Sr. Fernando
Ferreira contribufsse na discussão dessa dicotomia.
Já conversamos a respeito, sob a ótica sindical.

O Sr. Armand Pereira vai deixar conosco o docu
mento, para ser distribuído aos membros da Comis
são, e acho que foi uma contribuição riqufssima. Que-

ro saber se S. Sa. pode colaborar conosco, no sentido
de informar o que está sendo aplicado em outros paf
ses. Devemos fazer um complemento, um acréscimo,
produzir nova condição para o mercado de trabalho.
Há experiências internacionais nesse sentido? Entre·
vistado pela Rádio Câmara sobre o assunto, disse
que no Chile há experiências nesse setor; na França,
também. Além desse esforço já apresentado aqui,
além do Fórum Nacional a ser realizado em dezem
bro - a nossa Presidenta deixou clara a nossa dispo
sição de participar do evento - ,o que a OIT pode
oferecer para que possamos propor um processo ai·
ternativo no Pafs, sem medo de ousar?

Estamos vivendo uma crise de destruição de
postos de trabalho, acrescida da atual situação polfti
ca-econômica. Como será o futuro, se a juventude
continuar no caminho das drogas, do álcool e da
prostituição, sem nenhuma perspectiva, esperança
ou alternativa?

Mais uma vez agradeço a todos a presença. O
número de participantes é reduzido, mas certamente
será de suma importância para nós este debate. Fare·
mos outras audiências públicas, três ou quatro, nas
quais ouviremos representantes de vários segmentos
e alguns teóricos que estão refletindo sobre o tema,
do ponto de vista conceitual.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Com a palavra o Sr. Fernando Ferreira.

O SR. FERNANDO FERREIRA - Acredito que
algo precisa ser feito e rapidamente. Temos nas ruas
um exército de jovens, alguns até se requalificando.
Existem programas do próprio Ministério do Trabalho,
financiados com recursos do FAT, enfim, temos reali
zado muitos trabalhos.

Há um esforço para a qualificação dos jovens,
mas eles não conseguem emprego. Se pensarmos
bem, hoje os filhos em idade de trabalhar não conse
guem emprego, o pai não pode parar de trabalhar;
portanto, não abre novos postos de trabalho, e os fi
lhos não entram. É um cfrculo vicioso e tende a piorar.
Alguns jovens que se qualificam não trabalham. Um
aluno contou-me a seguinte história: conseguiu mais
de uma dúzia de certificados, fez até cursos de tecno
logia de ponta. Procurou se empregar como offi
ce-boy, mas havia mais de duzentos candidatos, nin
guém sequer pegou o seu currículo, apenas anota
ram alguns nomes.

Talvez seja este o momento de se procurar os
empresários. O que precisa ser feito para que empre
guem esses jovens e não abram mão do quadro de
funcionários já existente, a fim de minimizar o risco
social?
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Caso contrário, exércitos de jovens tomarão o
lugar de quem está trabalhando. Acho que é até um
pouco trágico, mas é preciso salientar a urgência des
sas medidas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Com a palavra o Sr. Antonio Carlos Navarro.

O SR. ANTONIO CARLOS NAVARRO 
Deputado Professor Luizinho, quando falamos em ge
rar emprego para os jovens, estamos analisando ape
nas uma parte do problema. Como disse o represen
tante da OIT, o processo é muito mais amplo. Qual se
ria a solução básica? Ampliando a atividade econômi
ca, oportunidades surgiriam para jovens e adultos.

Sabemos das dificuldades por que passa o
País, e o desemprego não é problema nacional. Pode
até se tornar crônico no Brasil, mas é um problema
mundial, que advém dessa alta competitividade, após
o advento da globalização. As empresas brasileira ob
viamente têm de se incluir nesse processo, já que fa
zemos parte desse contexto. À competitividade são
inerentes o custeio, o preço do produto final, a produ
tividade, a qualidade, enfim, vários são os fatores.

Acho que a proposta da OIT é ideal, para discu
tir num processo muito mais amplo, envolvendo não
só aspecto da educação, com especial interesse na
educação básica. A mudança apresentada ontem
pelo Ministro da Educação, em relação ao ensino de
2ª grau, propiciará emprego para jovens, pois a quali
ficação profissional no ensino de 2ª grau equivale à
expectativa de emprego. Se a procura de emprego
pelo jovem é grande, imaginem após esse processo
de qualificação.

Até considero que o primeiro emprego é extre
mamente importante nos dois aspectos, não só como
início de carreira profissional, mas também para as
empresas, porque a geração de novos empregos e a
formação de novos profissionais podem perenizar os
empregos.

Concordo com V. Exª, Sr. Deputado: existem dis
torções nos projetos em tramitação nas duas Casas.
Por exemplo, o projeto do Senado Federal, que esta
belece redução dos custos, principalmente na área
do Imposto de Renda ou Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, criará benefícios para empresas com
alta rentabilidade. Se considerarmos as empresas
com baixa rentabilidade, esses projetos não interes
sarão.

Portanto, acho que devemos partir para uma
discussão mais corajosa e criar proposta muito mais
ampla. Reconheço que existem distorções de salários
entre os países que integram o Mercosul, quanto
mais em relação a outros países desenvolvidos, mas

acho que é um início abrir oportunidades para o pri
meiro emprego, tornando-o atrativo para as empre
sas. Elas não podem esquecer que devem gerar em
pregos e que têm um processo competitivo ao qual
devem estar atentas, ou seja, não podem colocar em
risco a sua competitividade simplesmente para apoiar
um programa social. Acho que esse programa, que
não é social, pode gerar emprego e qualificá-lo de
maneira completamente diferente daqueles que já es
tão sendo aplicados.

Como já disse, as leis anteriores que tentaram
fomentar a geração de emprego não tiveram êxito,
tornaram-se inócuas, porque as ''vantagens'' - entre
aspas - oferecidas para a empresa não funcionaram.

Concordo que o assunto deve ser muito mais
discutido e que várias audiências deverão ser feitas.

Acho que o Fórum Nacional proposto pela OIT
também vai contribuir. Quer dizer, a experiência da
Força Sindical na qualificação profissional revela a
distância entre a expectativa e a realidade. Transfor
mar essa realidade só será possível se tivermos cora
gem de implantar uma proposta, mesmo que parcial,
mas que corrija as distorções, incluindo a empresa no
contexto da qualificação profissional, transforman
do-a num centro de formação educacional.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Sou membro da Comissão de Educação e
percebo que nesta audiência foram tratados os se
guintes assuntos: educação de qualidade; encargos
sociais pesados; e concorrência para esses jovens
que buscam emprego.

De qualquer forma, o projeto de lei já questiona
rumos, busca respostas para esses jovens. Não po
demos dizer que os jovens vão ficar nessa expectati
va, que não há esperança de estudar. Acho que a ini
ciativa do Deputado Professor Luizinho já é grande
avanço. Realizaremos outras audiências públicas,
para que possamos apresentar ao projeto sugestões
que possibilitem a geração de empregos para os jo
vens.

Passo a palavra ao Sr. Armand Pereira.
O SR. ARMAND PEREIRA - Vou fazer algumas

modificações no meu pronunciamento e depois
enviarei por e-mail.

Convido os membros das Comissões de Educa
ção e de Trabalho, bem como os participantes desta
audiência, para o encontro a ser realizado em dezem
bro.

A OIT tem acompanhado, em vários países de
senvolvidos e em desenvolvimento também, progra
mas especiais para jovens, que evitem a concorrência
com os próprios pais.
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EAfste já uma série de publicações. Esse acom
panhamento tem sido feito também no âmbito da
União Européia, n.o seio da qual houve uma série de
iniciativas interessantes, com a cúpula de Luxembur
go e Maastritch. Existem hoje metas nos Ministérios
de Finanças - não são os Ministérios do Trabalho que
definem essas metas - ,para atacar percentuais es
pecíficos e reduzir o desemprego entre os jovens, es
pecificamente pela relação que existe entre o desem
prego dos jovens e a marginalidade, o futuro eco
nômico e social numa sociedade que não investe
nos jovens.

É muito interessante, e esperamos tenha ramifi
cação em países emergentes e em economias de.
renda média, onde esse debate não é menos impor-
tante. .

Posso divulgar esses estudos por e-mail, basta
indicar a pessoa para a qual devo enviar.

Não sou brasileiro nato, mas adoro este País.
Vivi aqui de 1977 a 1982, quando era Professor da
Fundação Getúlio Vargas, no Estado do Rio de Janei
ro. Depois fui para Genebra, onde fiquei dezessete
anos. Estou aqui há um ano e meio. Sou americano
de origem portuguesa. Vejo a sociedade brasileira
como observador para certas coisas e com carinho
especial para outras. Vejo o problema nacional do de
semprego sob uma ótica diferente, pela experiência
pessoal e internacional de trabalho.

Pelo que notei em reuniões como estas, existe
hoje no Brasil um negativismo no que diz respeito à
economia brasileira e ao desemprego; existe a idéia
apocalíptica em relação à tecnologia e à globalização.
Por quê? Acho que as pessoas, no dia-a-dia, têm difi
culdade de discernir as atuais dificuldades e a situa
ção de longo prazo na economia brasileira, que tem
possibilidades de renovação. Acho que o jovem, o
alvo principal desta Comissão, não deve ver de mane
ira negativa o seu próprio futuro. Há iniciativas nesse
sentido por parte da CN!, dos sindicatos, das confe
derações e do Governo. Temos de ser capazes de dis
tinguir a situação conjuntural desfavorável e a situa
ção de longo prazo, que certamente será mais favorá
vel para a economia. É o que gostaria de deixar bem
claro.

Por razões diversas que V. Exªs conhecem mui
to mais do que eu - e não vou me alongar, porque não
me compete, não é o meu terreno - ,existem certas
distorções na economia que, esperamos, sejam con
tornadas. Por sua vez, afetam a criação de emprego,
dificultam a reforma do mercado de trabalho. Mas não
podemos deixar que ~ssa situação recente seja to
mada como panorama de fundo para tudo aquilo que

temos de resolver. Temos de ter noção mais positiva
das opções que existem para contornar o desempre
go de jovens e de mulheres, ver a problemática con
juntural como algo transitório.

Hoje existe no Brasil debate muito forte sobre
certas medidas. Por exemplo: flexibilizar o mercado
de trabalho em alguns aspectos, o que acaba sendo
perigoso. Por um lado, há muita rigidez no mercado
de trabalho, o que cria dificuldades para a geração de
emprego. Por outro lado, existem aspectos demasia
dos flexíveis. A economia americana tem muito mais
regulamentação do que a brasileira no que se refere
ao trabalho, e tem muito mais flexibilidade em outros
segmentos. A Dinamarca, por exemplo, tem muito
mais flexibilidade de admitir e demitir do que muitos
outros países ricos, pobres e de renda média.

Então, temos de analisar essa questão numa
conjuntura maior: o que é seguridade social? Por que
a Dinamarca tem facilidade de demitir pessoas? Por
que lá a seguridade social é muito forte. Quem absor
ve o desempregado é a sociedade como um todo, não
é o sujeito que perdeu o emprego ou a empresa que o
demitiu. Temos de analisar essa problemática de ma
neira mais geral.

Eu não queria fazer parte de uma reunião como
esta em que existe negativismo determinista. Não po
demos ser deterministas em relação ao desemprego.
Temos de encarar o problema, levando em considera
ção, a longo prazo, os potenciais e os problemas da
economia brasileira. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada CEllcita Pi
nheiro) - Concedo a palavra ao Deputado Átila Lira.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - É claro que
temos de discutir a questão' do primeiro emprego
numa visão econômica de longo prazo. No entanto,
hoje me preocupo muito mais com o jovem. As dimen
sões da vida do jovem passarh pela educação formal
e, completando esse ciclo de vida, pela inserção no
mercado de trabalho. O primeiro emprego é a primei
ra barreira a ser enfrentada. Acho que essa prepara
ção poderia ser feita na escola. Gostaria até de co
nhecer os programas da União Européia, que tem
mais cuidado com as questões sociais.

No Brasil, algumas iniciativas podem potencial i
zar o estímulo à iniciativa privada e ao Poder Público,
facilitando essa inserção. Já temos as leis do estágio.
Temos uma estrutura de formação profissional para
estatal: Senai, SESC e a rede federal. Vários projetos
discutidos no Senado Federal, de iniciativa da Câma
ra dos Deputados, poderiam ser trabalhados nessa
visão. Há um complemento na dimensão da vida do
jovem que é a inserção no mercado de trabalho. Na
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América Latina, o único país que atua dessa forma é
o Chile, onde há programas voltados para a inserção
no mercado de trabalho, financiados por bancos inter
nacionais.

O Brasil, com a sua dimensão continental, com
as leis de modernização do ensino em andamento,
com a ajuda dos Ministérios do Trabalho e da Educa
ção, deveria trabalhar também nessa linha.

Acho importante o Fórum Nacional que se pre
tende realizar no fim do ano. A inserção no mercado
de trabalho deve fazer parte da própria formação de
vida e não constituir uma barreira. E não se trata de
conjuntura econômica desfavorável e traumatizante.
Mesmo em momentos em que a economia era favora
velmente empregadora, a inserção do jovem no mer
cado de trabalho nunca foi definida em termos de polí
tica. Hoje é necessário incluir esse tema na escola e
nas próprias instituições que exercem papel de for
mação profissional.

O requerimento do Deputado Professor Luizi
nho, que apoiei, é muito oportuno. É importante que
possamos aperfeiçoá-lo. As leis devem ajudar no
ordenamento da sociedade.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Gostaríamos de comunicar aos palestran
tes que a ausência de Deputados neste plenário não
significa descaso ao projeto. Há várias reuniões de
audiências públicas em andamento. A Comissão de
Educação tem grande interesse pelo trabalho.

Agradeço aos convidados e aos demais presen
tes o comparecimento a esta reunião de audiência
pública.

Convoco reunião ordinária para a próxima quar-
ta-feira, dia 22 de setembro, às 10h, neste plenário.

Obrigada a todos.
Está encerrada a reunião.
Ata da 421! reunião ordinária, realizada em 22

de setembro de 1999
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois

de setembro de mil novecentos e noventa e nove, reu
niu-se a Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
no Plenário nº 10 do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a presidência da Deputada Maria Elvira. O li
vro de presença registrou o comparecimento dos se
guintes Senhores Deputados: Maria Elvira, Presiden
ta; Marisa Serrano, Vice-Presidenta; Ademir Lucas,
Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Eurico Miranda, Evandro Milhomen, Fernan
do Marroni, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas
Junior, José Melo, Nelson Marchezan, Osvaldo Biol
chi, Oliveira Filho e Pedro Wilson, titulares; e Dino
Fernandes, Gilmar Machado, Glycon Terra Pinto, Iara

Bernardi, Pedro Fernandes, Professor Luizinho, San
tos Filho, Sérgio Reis, Joel de Hollanda e Serafim
Venzon, suplentes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Celcita Pinheiro, Eber Silva,
Gastão Vieira, Luis Barbosa, Nilson Pinto, Norberto
Teixeira, Walfrido Mares Guia e Zezé Perrella. Justifi
cou a ausência a Deputada Nice Lobão. Ata: Haven
do número regimental, a Presidenta declarou abertos
os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião
anterior, realizada em 16 de setembro, em virtude de
sua distribuição por cópias. Logo após, submeteu a
ata à discussão. Não havendo quem quisesse discu
ti-Ia foi imediatamente submetida à votação, tendo
aprovação unânime. Expediente: A) A Presidenta in
formou aos membros da Comissão o recebimento
das seguintes correspondências 1) Ofício s/nº, da
Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, encaminhando
cópia de representação feita pelo Município de Coro
atá ao Ministério da Educação, noticiando a ausência
do recolhimento pelo Governo do Estado do Mara
nhão do percentual mínimo exigido ao Fundef; 2) Ofí
cio nº 466/99, da Presidência da Câmara Municipal
de Santa Bárbara D'Oeste/SP, encaminhando cópia
da Moção nº 101/99, de autoria do vereador Sebas
tião Adail Ribeiro, aprovada por ocasião da Reunião
Camarária de 31 de agosto de 1999, apoiando a orga
nização não governamental TV BEM e a Comissão de
Educação, Cultural e Desporto da Câmara Federal
pela iniciativa de suspender a comercialização e in
formar os pais sobre o perigo dos video-games vio
lentos. B) A Presidenta comunicou ao Plenário que no
dia 21 de setembro de 1999 foram feitas as Distribui
ções de Proposições nºs 21/99 e 22/99. Matéria sobre
a Mesa: a) Requerimento do Deputado Oliveira Filho,
solicitando preferência para apreciação dos itens 22,
23 e 29 da pauta, logo após o item 6. Submetido à vo
tação, o requerimento teve aprovação unânime. b}
Requerimento da srª Marisa Serrano e outros - que
"requer, nos termos regimentais, a inclusão na Ordem
do Dia para apreciação imediata do PL nº 3.124-A/97,
do Sr. Barbosa Neto, que dispõe sobre a regulamen
tação da profissão de Psicopedagogo, cria o Conse
lho Federal e os Conselhos Regionais de Psicopeda
gogia e determina outras providências. Submetido à
votação, o requerimento teve aprovação unânime. A
Presidenta concedeu a palavra à Deputada Marisa
Serrano, relatora do PL nº 3.124-A/97, para fazer a le
itura do seu parecer favorável ao projeto, com emen
das, e contrário à emenda apresentada na Comissão.
Lido o parecer, tiveram concedida a palavra para dis
cuti-lo os Deputados Flávio Arns, Gilmar Machado,
Professor Luizinho, Marisa Serrano, Esther Grossi,
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Barbosa Neto, Ademir Lucas e Pedro Wilson. Vista
concedida ao Deputado Gilmar Machado. Ordem do
Dia:.A) Requerimentos: 1 - dos Srs. Pedro Wilson e
Padre Roque - que "solicita a realização, com o au
xílio do Tribunal de Contas da União, de auditoria
contábil, financeira, operacional e orçamentária no
FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino e Valorização do Magistério". Adiado. 2
do Sr. Gilmar Machado - que "requer que a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto formule requeri
mento ao Ministro de Estado do Esporte e Turismo,
solicitando informações sobre supostas irregularida
des no Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto - INDESP". Anunciada a votação, tiveram
concedida a palavra para encaminhá-Ia os Deputa
dos Gilmar Machado, Marisa Serrano e Ademir Lu
cas. Submetido à votação, o requerimento teve apro
vação unânime. 3 - dos Srs. Gilmar Machado e Wal
ter Pinheiro - que "solicita a realização de reunião de
audiência pública para discutir irregularidades no
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério 
FUNDEF". Anunciado o Requerimento, tiveram con
cedida a palavra pela ordem os Deputados Átila Lira,
Marisa Serrano, João Matos, Ademir Lucas, Nelson
Marchezan, Esther Grossi e Gilmar Machado. A
Deputada Marisa Serrano requereu o adiamento da
votação. Submetido à votação, o requerimento da
Deputada Marisa Serrano teve aprovação unânime. 4
- do Sr. Luis Barbosa - que "solicita seja convidado
o Sr. Leonardo Nunes da Cunha, Reitor pro tempore
da Universidade Federal de Roraima, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a não convocação, no mês de
julho de 1999, de eleição para escolha do novo reitor".
Adiado. 5 - Do Sr. Pedro Wilson - que "requer a rea
lização de reunião de audiência pública, para tratar
de questões relativas ao esporte no Brasil". Adiado.
Assumiu a presidência dos trabalhos a Deputada
Marisa Serrano. B - Relatórios: 6 - Do Sr. Gilmar
Machado - no qual "relata a situação do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a
atual política de preservação do Patrimônio Cultural
no Brasil e apresentauma síntese sobre as audiênci
as públicas realizadas pela Comissão sobre o assun
to, propondo sugestões e encaminhamentos". Lido o
relatório pelo Deputado Gilmar Machado, a Deputada
Marisa Serrano passou a presidência dos trabalhos
ao Deputado Flávio Arns, que submeteu o relatório à
votação, tendo sido aprovado, contra o voto do
Deputado Ademir Lucas. Anunciado o resultado, o
Deputado Ademir Lucas requereu a verificação de vo
tação. Sendo evidente a: falta de quorum, o Presiden-

te, Deputado Flávio Arns, deixou de proceder à cha
mada nominal dos Deputados e encerrou a reunião.
C - Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário
da Casa: Tramitação Ordinária: 22 - Projeto de Lei
nº 290/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "institui
Jesus Cristo como Padroeiro do Brasil", Relator:
Deputado Oliveira Filho. Parecer: favorável. Adiado.
23 - Projeto de Lei nº 292/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "institui o Dia da Bíblia". Relator: Deputado
Oliveira Filho. Parecer: favorável. Adiado. 29 
Projeto de Lei nº 789/99 - do Sr. Marcos de Jesus 
que "dispõe sobre medidas emergenciais de combate
à prostituição infanto-juvenil". Relatora: Deputada
Celcita Pinheiro. Parecer: favorável, com emenda.
Adiado. 7 -- Projeto de Decreto Legislativo nº 426/97
- do Sr. Inácio Arruda - que "susta os efeitos da Por
taria nQ646, de 14 de maio de 1997, do Ministro de
Estado da Educação e do Desporto, que regulamenta
a implantação do disposto nos arts. 39 e 42 da Lei
nº 9.394/96 e do Decreto nº 2.208/97, e dá outras pro
vidências". Relator: Deputado Eduardo Seabra. Pare
cer: contrário. Adiado. D - Proposições sujeitas a
apreciação conclusiva das Comissões: Tramitação
Ordinária: 8 - Projeto de Lei nº 287/95 - do Sr. Au
gusto Viveiros - que "veda a cobrança de taxa de ins
crição em vestibular, nas universidades federais".
Apensados: PL nºs 3.128/97, 3.791/97, 4.650/98,
4.050/98 e 353/99. Relator: Deputado Átila Lira. Pare
cer: contrário ao PL nº 287/95 e aos PL nºs 3.128/97,
3.791/97, 4.050/98, 4.650/98 e 353/99, apensados.
Adiado. 9 - Projeto de Lei nQ427/95 - do Sr. Ubaldo
Corrêa - que "destina as receitas financeiras dos
prêmios prescritos ou acumulados da Loteria Federal,
Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto,
Sena e Sena Especial) ao Programa Comunidade
Solidária". Apensados: PL nQs 1.822/96, 2.645/96,
3.835/97 e 4.213/98. Relator: Deputado Osvaldo
Biolchi. Parecer: contrário ao PL nº 427/95 e aos PL
nºs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98,
apensados. Adiado. 10- Projeto de Lei nº 1.808/96
- da srª Zulaiê Cobra - que "estabelece a exigência
de avaliação anual das universidades e estabeleci
mentos isolados de ensino superior". Apensado: PL
nQ2.976/97. Relator: Deputado Gastão Vieira. Pare
cer: contrário ao PL nº 1.808/96 e ao PL nº 2.976/97,
apensado. Adiado. 11 - Projeto de Lei nQ2.728/97
do Sr. Aldir Cabral - que "modifica a Lei nQ781 , de 17
de agosto de 1949, com a redação que lhe. foi dada
pela Lei nº 5.110, de 22 de setembro de 1966, que
institui o Dia Nacional de Ação de Graças e dá outras
providências". Relator: m~put~do Átila Lira.:: p,arecer:
contrário. Adiado. 12 - Projeto de Lei nº 2.7:42/97 -
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do Sr. Ricardo Gomyde - que "altera o art. 56 da Lei
nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional". Apensa
dos: PL n!ls 2.760/97 e 440/99. Relator Substituto:
Deputado Gilmar Machado. Parecer: favorável, com
substitutivo. Adiado. 13 - Projeto de Lei nº 3.618/97
do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre o pro
cesso de autorização de novos cursos de Medicina e
Odontologia". Apensados: PL nºs 3.719/97 e
4.230/98, Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Pare
cer: favorável ao PL nº 3.618/97 e aos PL nºs
3.719/97 e 4.230/98, apensados. Adiado. 14 - Projeto
de Lei nº 3.730/97 - da srª Esther Grossi - que
"acrescenta dispositivo ao art. 77 da Lei nº 9.394/96".
Relatora: Deputada Marisa Serrano. Parecer: favorá
vel, com emenda. Adiado. 15 - Projeto de Lei nº
3.805/97 - do Sr. Marçal Filho - que "altera o art. 4º
da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, que institui o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia e dá outras providências". Apensado: PL
nll 4.299/98. Relator: Deputado Agnelo Queiroz.
Parecer: favorável ao PL nº 3.805/97 e contrário ao
PL nll 4.299/98, apensado. Vista conjunta concedida
aos Deputados Marisa Serrano e João Matos, em
1l1-9-99. A Deputada Marisa Serrano apresentou voto
em separado, contrário. Adiado. 16 - Projeto de Lei nº
3.923/97 - do Sr. Ivan Valente e outros - que "modifi
ca a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério". Apensados: PL nºs 4.222/98, 4.280/98,
4.244/98, 4.758/98, 4.763/98, 4.676/98, 4.880/98,
1/99,241/99,328/99,·1431/99 e 747/99. Relator: De
putado Norberto Teixeira. Parecer: contrário ao PL nº
3.923/97 e aos PL nºs 4.280/98, 4.763/98 e 1/99,
apensados, e favorável aos PL nºs 4.222/98,
4.244/98, 4.758/98. 14.676/98, 4.880/98, 328/99,
241/99,431/99 e 747/99, apensados e às emendas
nlls 1/99 e 2/99, com substitutivo. Adiado. 17 - Projeto
de Lei nSl 3.984/97 - da srª Esther Grossi - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei nº
9.394/96". Apensado: PL nº 773/99. Relatora: Depu
tada Marisa Serrano. Parecer: favorável ao PL nº
3.984/97 e contrário ao PL nº 773/99, apensado. Adi
ado. 18 - Projeto de Lei nº 23/99 - do Sr. Paulo Rocha
- que "dispõe sobre a matrícula de crianças de seis
anos de idade no ensino fundamental". Relator: De
putado Eduardo Seabra. Parecer: contrário. Adiado.
19 - Projeto de Lei nº 177/99 - do Sr. Silas Brasileiro
- que "altera a Lei· nll 9.093, de 12 de setembro de
1995, que dispõe sobre feriados". Relator: Deputado
Luis Barbosa. Parecer: favorável, com emenda. Vista

concedida ao Deputado Pedro Wilson, em 25-8-99.
Adiado. 20 - Projeto de Lei nº 230/99 - do Sr. Rubens
Bueno - que "dispõe sobre o ensino das disciplinas
de Medicina Legal nos cursos superiores de Direito".
Apensado: PL nº 689/99. Relator: Deputado Ademir
Lucas. Parecer: contrário ao PL nº 230/99 e ao PL nº
689/99, apensado. Adiado. 21 - Projeto de Lei nº
254/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera disposi
tivo da Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994, que dis
põe sobre a municipalização da merenda escolar".
Relator: Deputado Fernando Marroni. Parecer: favo
rável. Adiado. 24 - Projeto de Lei nº 343/99 - do Sr.
Chico da Princesa - que "institui a Semana de Pre
venção do Aborto e dá outras providências". Relator:
Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável. Vista
concedida ao Deputado Átila Lira, em 25-8-99, que
apresentou voto em separado, contrário. Adiado. 25 
Projeto de Lei nº 415/99 - do Sr. Alceu Collares - que
"altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação.
Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer: contrá
rio. Adiado. 26 - Projeto de Lei nº 480-A/99 - do Sr.
Régis Cavalcante - que "altera o nome do Aeroporto
Campo dos Palmares, no Estado de Alagoas". Rela
tor: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável.
Adiado. 27 - Projeto de Lei nº 565/99 - da srª Maria
Lúcia - que "cria cadastro obrigatório de saúde pre
ventiva nos estabelecimentos de erosino e dá outras
providências". Relator: Deputado João Matos. Pare
cer: favorável. Vista concedida ao Deputado Profes
sor Luizinho, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Adiado. 28 - Projeto de Lei nº
782/99 - do Sr. Ursicino Queiroz - que "institui o dia
2 de julho como Dia da Libertação do Brasil". Rela
tor: Deputado Norberto Teixeira. Parecer: favorá
vel. Vista concedida ao Deputado Eurico Miranda,
em 25-8-99, que apresentou voto em separado,
contrário. Adiado. 30 - Projeto de Lei nº 825/99 
do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a in
clusão obrigatória da disciplina 'Linguagem de Pro
gramação de Computador' nos currículos escolares
dos estabelecimentos do ensino médio, das redes
pública e privada em todo o País". Relator:
Deputado Luis Barbosa. Parecer: contrário. Adia
do. 31 - Projeto de Lei nº 958/99 - do Sr. lédio
Rosa - que "dispõe sobre a instituição do Dia Naci
onal da Defensoria Pública". Relator: Deputado
Ademir Lucas. Parecer: favorável. Adiado. 32 - Pro
jeto de Lei nº 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo - que
"dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 6.902,
de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação
de estações ecológicas, áreas de proteção ambien-
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tal, e dá outras providências". Relator: Deputado
Evandro Milhomen. Parecer: favorável. Adiado.
Nada mais havendo a tratar, a Presidenta convocou
reunião ordinária para o dia 28 de setembro, ter
ça-feira, às dez horas e encerrou os trabalhos às
doze horas e dez minutos. E, para constar, eu, Car
la Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assi
nada pela Presidenta, Deputada Maria Elvira, e pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 43! reunião de audiência pública, rea
lizada em 28 de setembro de 1999

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e oito
de setembro de mil novecentos e noventa e nove, reu
niu-se a Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
no Plenário nº 1Odo Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a presidência da Deputada Celcita Pinheiro.
O livro de presença registrou o comparecimento dos
seguintes Senhores Deputados: Celcita Pinheiro,
Agnelo Queiroz, Luis Barbosa, Nilson Pinto, Oliveira
Filho, Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia, titulares; e
Gilmar Machado, Iara Bernardi, Osmar Serraglio, Pro
fessor Luizinho e Vanessa Graziotin, suplentes. Dei
xaram de registrar as suas presenças os Deputados
Ademir Lucas; Átila Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra,
Esther Grossi, Eurico Miranda, Evandro Milhomen,
Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, Maria Elvira,
Marisa Serrano, Nelson Marchezan, Norberto Teixei
ra, Osvaldo Biolchi e Zezé Perrella. Justificou sua au
sência a Deputada Nice Lobão. Compareceram tam
bém os Deputados Geovan Freitas, Ricardo Barros,
Babá, Padre Roque, Angela Guadagnin e a Senadora
Emília Fernandes. A Presidenta, Deputada Celcita Pi
nheiro, declarou abertos os trabalhos e informou que
a Comissão estava reunida. em virtude do requeri
mento de autoria do Deputado Agnelo Queiroz, apro
vado por esta Comissão, com o objetivo de debater os
cortes de verbas para os programas PET (Programa
Especial de Treinamento) e PIBIC (Programa Institu
cional de Bolsas de Inieiação Científica), e as medi
das adotadas pelo Ministério da. Educação relativa
mente aos dois Programas. Após anunciar os nomes
dos expositores, Senhores Danilo Assis Pereira (Re
presentante do Programa Institucional de Bolsasde----
Iniciação Científica - PIBfC), Danilo Marinho (Repre
sentante da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência - SBPC), Sérgio Missiagia (Representante
do CNPq), Dante Baroni (Integrante da Comissão
Executiva Nacional em Defesa dos Grupos PET),
Christian Lindberg Lopes do Nascimento (Represen
tante da União Nacionatdo Estudante - UNE), e Wra-

na Maria Panizzi (Reitora de:- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul), a Presidenta chamou a atenção
do Plenário para as normas que regulariam o anda
mento dos trabalhos e convidou os expositores para
tomarem assento à Mesa. Findas as exposições, a
Presidenta deu início à fase de debates, concedendo
a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz, autor do re
querimento, e aos Deputados Gilmar Machado, Va
nessa Graziotin, Pedro Wilson, Angela Guadagnin e
Osmar Serraglio, para suas considerações. Nada
mais havendo a tratar, a Presidenta agradeceu a pre
sença de todos, comunicou que a reunião foi gravada
e, após taquigrafada, traduzida e datilografada, pas
sará a fazer parte integrante desta Ata e encerrou os
trabalhos às treze horas e sete minutos, antes convo
cando os membros da Comissão para reunião extra
ordinária a ser realizada hoje, dia vinte e oito de se
tembro, às quinze horas, no Plenário nº 16. E, para
constar, eu, Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pela Presidenta, Deputada Celcita
Pinheiro, e publicada no Diário da Câmara dos De
putados.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Declaro aberto os trabalhos da presente
reunião de audiência pública convocada em razão do
requerimento de autoria do Sr. Deputado Agnelo
Queiroz, com o objetivo de promover o debate acerca
das medidas adotadas pelo Ministério da Educação
em relação ao Programa Especial de Treinamento e
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica.

Para esta reunião foram convidados os seguin
tes expositores: Sr. Rodrigues Martins, bolsista do
Programa Especial de Treinamento - PET; Danilo
Assis Pereira, bolsista do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC; Profª Glaci
Zancan, Presidente da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência - SBPC; Sr. Sérgio Missiagia,
coordenador do programa, representando o Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno
lógico - CNPq; Prof. Dante Baroni, integrante da Co
missão Executiva Nacional em Defesa dos Grupos
PET; Sr. Christiam Lindberg Nascimento, Diretor de
Políticas da União Nacional dos Estudantes - UNE;
Profª Wrana Maria Panizzi, reitora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e Presidenta do Fórum
de Reitores do Rio Grande do Sul; e o Dr. Abílio Baeta
Neves, Secretário de Educação Superior do MEC e
Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Capes, que também foi
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convidado, mas não poderá comparecer em razão de
compromisso no exterior anteriormente agendado.

Antes de conceder a palavra ao primeiro exposi
tor, chamo a atenção dos presentes para as seguintes
normas regimentais relativas ao andamento dos tra
balhos.

O tempo concedido ao expositor será de vinte
minutos não podendo ser aparteado. Terminada a ex
posição iniciaremos os debates, sendo que os Srs.
Deputados interessados em interpelar os expositores
deverão inscrever-se previamente, tendo preferência
os membros desta Comissão.

Cada Deputado inscrito terá o prazo de três mi
nutos para formular as suas considerações ou pedido
de esclarecimentos estritamente sobre o assunto da
exposição, dispondo os expositores de igual tempo
para resposta.

Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo pra
zo de três minutos.

Não é permitido aos oradores interpelar quais
quer dos presentes.

Esclareço que a presente reunião está sendo
gravada para posterior transcrição e por isso solicito a
todos que falem ao microfone.

Concedo a palavra ao Sr. Danilo Assis Pereira,
bolsista do Programa PIBIC, que disporá de vinte mi
nutos.

O SR. DANILO ASSIS PEREIRA - Bom-dia.
Represento os alunos bolsistas do Programa Especi
al de Treinamento - PET. Sou também voluntário do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientí
fica - PIBIC. Talvez fosse mais interessante falar um
pouco sobre o que o PET tem sido para mim como
aluno de graduação da Universidade de Brasília.

Sou aluno de psicologia e muito do que tenho
feito baseia-se na extensão, na pesquisa e no ensino.
Talvez seja essa a funç'ão da universidade pública nos
dias de hoje e a principal função do Programa Especi-
al de Treinamento. ~

Quando ingressei na Universidade de Brasília
busquei um ensino de qualidade. Meu curso é um dos
melhores do País na área da psicologia. Visava à
oportunidade de estudar o que estivesse fora da mi
nha graduação.

Temos desenvolvido diversas atividades. Envol
vi-me em várias atividades políticas durante esses
dois anos e meio em que estou no PET. Uma delas foi
a fundação de uma associação de alunos de baixa
renda da Universidade de Brasília, da qual sou vi
ce-presidente. Posso citar também o Centro Acadêmi
co, CA, do qual sou diretor. Tive participação em outras
instâncias, como por exemplo o Conselho Universitário

da Universidade de Brasília, do qual sou conselheiro.
Tivemos algumas participações em algumas comis
sões de sindicância e disciplinares da própria institui
ção.

Tudo isso aconteceu porque estive num progra
ma que buscava a excelência de qualidade no ensino.
Ele financiou-me para que me dedicasse integral
mente aos estudos. Sabemos que é muito difícil estu
dar e trabalhar ao mesmo tempo, ou também traba
lhar sem estudar. Isso é muito complicado se não
houver um apoio institucional por meio de bolsas.

Quando entrei no Programa Especial de Treina
mento da Universidade de Brasília, começamos com
atividades de extensão em que pessoas poderiam
chamar representantes, palestrantes para debater
um conhecimento comum a todas as pessoas daque
la instituição, daquele curso.

Fizemos vários desses debates. Tivemos parti
cipação maciça de até setecentas pessoas numa
dessas mesas-redondas sobre clonagem humana. O
programa na UnS tem sido bastante aclamado, res
peitado e observado por todo o corpo de professores,
diretores e até mesmo do nosso próprio reitor.

Os alunos da Universidade de Brasília vêem
nos bolsistas do PET aqueles que se dedicam a toda
a sua graduação integralmente, visando ao mestrado
e ao doutorado. Não sou um pouco diferente disso.
Gosto muito da graduação, mas sempre tenho em vis
ta a pós-graduação.

O próprio PET, através da Capes, sugere que
estudemos línguas estrangeiras, que participemos de
pesquisas e de monitorias de modo voluntário. Todas
essas atividades são realizadas por bolsistas do
programa, não só na Universidade de Brasília, mas
nacionalmente.

Muitas vezes pensei em estar completamente
em um programa como o PIBrC - do qual ainda não
faço parte - para relacionar-me com outras pessoas.
Gostaria que o PET fosse mais abrangente. A Capes
já nasceu elitista.

O PET - para quem não sabe - é de um tutor e
doze bolsistas. Fazemos em grupo estudos relaciona
dos a coisas que os próprios bolsistas acham relevan
tes para a graduação naquele momento.

Temos feito vários estudos sobre mídia e com
portamento, religião e religiosidade, coisas que não
se percebe muito na graduação no dia-a-dia.

Posso garantir que se não fosse um programa
que me desse tal sustentação para dedicação integral
na minha graduação, não poderia estar desenvolven
do nenhuma atividade extra como a extensão, a pes-



52290 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

quisa e o ensino. De certa forma fazemos parte do en
sino sendo monitores.

Estive conversando com vários colegas no
Encontro Nacional dos Grupos PET, no primeiro Con
gresso Nacional em Viçosa. Uma coisa que observei
e achei interessante é que não sou o único. Esse pro
grama funciona para todas as pessoas com as quais
estive envolvido nos congressos e encontros. São tra
balhos de extensão brilhantes. Neles os próprios alu
nos alfabetizam e integram as pessoas carentes. O
pessoal do serviço social trabalha muito com essa
questão social. Isso não é caso isolado. Temos
observado isso em todos os grupos do País nessas
59 instituições de ensino superior. Lamento o fato de
um programa que está dando certo, que funciona e dá
dedicação exclusiva ao aluno estar sendo ameaçado.

Às vezes sinto-me indignado. Já conversei com
o pessoal da União Nacional dos Estudantes, com os
diretórios centrais de várias universidades, e muitas
vezes pergunto-me: o que está acontecendo hoje
com a educação? Será que estamos sendo sucatea
dos? Será que o ensino superior está sendo sucatea
do como foi o 1Q e 2º Grau? Por que as duas avalia
ções nacionais feitas pela própria Capes, comple
tamente positivas em relação ao programa, foram
ignoradas?

Vários Senadores aqui presentes defenderam o
programa sabendo que ele é o modo de podermos
qualificar o nosso ensino dentro da própria gradua
ção. Ele é financiado pela Capes. É o único que a Ca
pes investe na graduação, e é a longo prazo. Temos
um programa a longo prazo. E o que isso tem feito?

Há dois anos e meio tenho estado no PET. Pos
so afirmar que ele fez diferença na minha graduação.
Fez diferença porque com a bolsa pude estudar lín
guas estrangeiras sustentar meus gastos na universi
dade. Para os que ainda não sabem, sou de Goiás, da
cidade de Jataí, e estou na Universidade de Brasília
pela excelência desse curso.

A bolsa em si está sendo assegurada há cinco
anos sem um acréscimo, sem aumento. Contudo, a
questão não é bem essa, mas a seguinte: será que
posso ter uma aprendizagem de graduação de exce
lência tendo que trabalhar também? Será que não po
deria ter dedicação integral, completamente exclusiva
para os meus estudos? Será que não poderia ter
oportunidade de estudar numa escola com qualida
de? Será que não poderia ter oportunidade de estu
dar aquilo que acho necessário para a minha forma
ção e não apenas o que as instituições nos empur
ram muitas vezes?

O Programa Especial de Treinamento tem-me
oferecido a oportunidade de estudar muitas dessas
coisas que não podemos ver ou ter contato na gradu
ação.

Estive conversando com vários professores e
alunos e veio a pergunta novamente: por que acabar
com um programa desse tipo? O próprio Loureiro dis
se-me, há cerca de um ano, que ninguém iria acabar
com o PET, porque ele funcionava. O programa
tem-nos trazido bons resultados, bons frutos, mas
tem sido ameaçado pela Capes sem motivos. O Bae
ta disse-me que algumas bolsas seriam cortadas. Tí
nhamos bolsas de mestrado garantidas que foram
cortadas. A taxa destinada a professor recorrente
também foi cortada. Trata-se de taxa acadêmica ne
cessária para a manutenção desse programa. O pró
prio Sr. Baeta também disse que estávamos num mo
mento de crise, que seriam cortadas uma série de co
isas, mas deu-nos sua palavra de que as bolsas de
mestrado e a taxa acadêmica voltariam. Por quê? Por
que isso é necessário para a fundamentação do pro
grama. Infelizmente isso não aconteceu. Não tivemos
isso. Tivemos de usar muitas vezes nosso próprio di
nheiro para manter o programa dentro da universida
de. Além do mais, a própria Capes tem desestrutura
do os 3.400 bolsistas através das ameaças.

Quantas vezes estive no Congresso Nacional
para pedir apoio aos parlamentares, deixando de lado
meu estudo e minha academia!

A pressão que temos sofrido nos dois últimos
anos não é fácil. A instabilidade é ruim. É difícil ter de
tirar boas notas, ser destaque na graduação:'- exigên
cia da Capes - se não termos a certeza de que vamos
existir amanhã.

Talvez seja um pouco complicada a questão do
existir amanhã. Não penso apenas como um Progra
ma Especial de Treinamento, mas como uma univer
sidade autônoma, no meu caso uma universidade pú
blica. Penso essa questão da universidade do ensino
como um todo.

Ouvi em um encontro a seguinte frase: "Quem
come as sementes não colhe a próxima safra". O atu
ai Governo e o MEC vêm comendo as sementes. Tal
vez o Programa Especial de Treinamento não seja a
única semente. Os bolsistas desse programa, com
toda a certeza, têm provado que as sementes são as
mais frutíferas dentro da academia, fora dela, na ex
tensão, na comunidade, e em toda a sociedade aca
dêmica e não acadêmica. Temos provas disso. Pode
mos dizer com certeza que a maior riqueza de um
país é a educação. Não podemos acabar com ela.
Não podemos deixar de investir em pessoas qualifica-
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das, que estão se dedicando integralmente ao ensi
no, à pesquisa e à extensão.

Mesmo em crise, o Japão não deixa de investir
na educação. O Brasil, pelo contrário, corta a verba
desse setor. O motivo talvez seja um pouco desco
nhecido. Político, quem sabe. Não sei. Não entendo
muito. Não é minha área. Cabe aos senhores questio
narem isso. Compete a mim dizer que o Programa
Especial de Treinamento tem mudado completamen
te meu modo de pensar sobre o ensino e a pesquisa.
Refiro-me a uma pesquisa voltada para a comunida
de que nos leve a pensar para quem serve a universi
dade. A pesquisa não serve apenas para os pesqui
sadores, mas para a comunidade. Enfim, serve para
os brasileiros.

Quero terminar esta apresentação fazendo uma
afirmação um pouco grave. Com esses dois anos e
meio no programa - e já estou a um ano e meio no
PIBIC como voluntário - posso comparar um com o
outro. O PET trabalha e investe em recursos huma
nos, enquanto - não sei se estou errado - o PIBIC in
veste mais na pesquisa. Mas posso garantir aos se
nhores que o Programa Especial de Treinamento tem
mudado a vida acadêmica, a posição e a coerência
de pensar dentro da universidade pública e até mes
mo, particulares, como a PUC, que tem vários PETs.
Os alunos do PET têm-se mostrado bastante gradua
dos, bastante capazes de fazer tudo isso.

Desafio a Capes a ler nossos relatórios. Há vári
os anos eles não têm sido lidos. Não temos recebido
feedback dessas leituras. Façam testes, provas,
questionem o PET, coloquem-no em dúvida, ponham
seus tutores e bolsistas também em dúvida. Façam
uma coisa clara para mostrarmos à nossa comunida
de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão.
Os bolsistas do PET podem dar à comunidade um
pouquinho do seu conhecimento, aprendizagem e
formação.

O aluno bolsista do PET está engajado na
universidade nessas três áreas: ensino, pesquisa e
extensão.

O PET, na minha opinião, tem sido uma das mai
ores e mais interessantes iniciativas do Ministério da
Educação nesses últimos vinte anos. Talvez essa seja
a mais interessante forma de se pensar a educação.
Temos um tutor observando-nos na graduação,
acompanhando-nos, pensando junto conosco. São
doze alunos voltados para uma questão comum: o en
sino e a aprendizagem.

O PET tem sido interessante, uma luta política.
Vamos nos unir à União Nacional dos Estudantes. Va-

mos lutar não só por esse programa, mas pela educa
ção em si.

Peço a V. Exas. que lutem conosco para a manu
tenção desse programa, que não deve ser apenas
para os alunos bolsistas diretos, mas para toda a co
munidade acadêmica.

Tenho certeza de que os expositores se conven
cerão de que o Programa Especial de Treinamento é
o melhor, mais completo e complexo programa já feito
pelo Ministério da Educação.

Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Peço à Camila que permaneça aqui
conosco.

Gostaria de agradecer ao Sr. Danilo Assis a
exposição. Ele expressou bem a vontade dos estu
dantes brasileir:os.

Gostaria ae registrar a presença do Presidente
da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciên
cia e Tecnologia da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, bem como da Senadora Emflia
Fernandes.

Com a palavra o Sr. Sérgio Missiagia, represen
tante do CNPq, que disporá de vinte minutos.

O SR. SÉRGIO MISSIAGIA - Srs. Deputados,
prezados bolsistas PET, companheiros da Mesa, ini
cialmente não poderia deixar de registrar parte do
que o Danilo falou. Explicou-nos o que representa
para o aluno uma bolsa de iniciação científica.

Estou envolvido no Programa de Iniciação Cien
tífica do CNPq há dez anos. Nesse tempo tenho
acompanhado os bolsistas PET, por isso posso dar
meu testemunho.

O PIBIC participa ativamente de uma das eta
pas. É voltado realmente para a identificação de alu
nos para a pós-graduação. Ele é avaliado anualmente
pela comunidade científica, que tem atestado seu su
cesso. Esse programa tem hoje 14 mil e 200 bolsistas
em 121 instituições de pesquisa do Brasil.

O processo de avaliação do PIBIC é feito por
membros da comunidade científica. Refiro-me aos
pesquisadores 1 e 2 do CNPq. Os pesquisadores 1 do
CNPq avaliam o que é feito com as bolsas. O aluno,
ao ingressar no programa, tem um trabalho a ser de
senvolvido junto à linha de pesquisa das instituições
na qual se insere, não como mão-de-obra, mas como
atividade participativa, tendo acesso a métodos e pro
cessos científicos fundamentais para a sua formação
futura.

Aproveitando os vinte minutos de que disponho,
vou falar mais aprofundadamente sobre o programa.
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Vou mostrar transparências sobre a formação do pes
quisador.

(Apresentação de transparências.)
O CNPq é responsável pelo desenvolvimento de

três linhas fundamentais de atuação. A primeira delas
é a formação de recursos humanos. Ele concede bol
sas de formação, que vão desde a iniciação científica,
passando pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado e
outras modalidades de bolsas de apoio aos pesquisa-
dores. '

O CNPq financia o projeto e a execução de pes
quisas, que são executadas por intermédio dos seus
onze institutos de pesquisas.

Falo agora especificamente sobre a linha de for
mação de recursos humanos. Qual é o problema que
o CNPq enfrenta na formação do pesquisador brasile
iro? O tempo entre o término da graduação e a entra
da na pós-graduação é de quatro anos e meio. O alu
no leva cerca de três anos e meio para concluir o mes
trado. A idade média para ingresso no mestrado é de
trinta anos; no doutorado, trinta e cinco anos. É uma
média nacional, resultado de pesquisa realizada há
três anos.

Em função disso, o CNPq decidiu investir maci
çamente na iniciação científica. Por quê? A iniciação
científica vai resolver esses problemas. A iniciação ci
entífica é apenas parte nesse processo.

Mostro-lhes nesta transparência o que significa
um aluno com iniciação científica e outro sem.

Os alunos que têm iniciação científica - e esta
transparência mostra bem os dois lados - levam me
tade do tempo para a entrada na pós-graduação. Uma
vez nela, certamente vão fazê-Ia em tempo muito
mais rápido.

É por isso que o CNPq investe na iniciação cien
tífica. O que houve - também pegando algumas pa
lavras do Danilo - de mudança no CNPq nesses 51
anos de existência, com referência à questão? Até
1990 o CNPq tinha cerca de 4 mil e quinhentas bolsas
destinada à iniciação científica - por favor, coloquem
a outra transparência -, que vem sendo apoiada des
de 1951, desde a fundação da instituição.

Vejam os senhores que vou tomar como exem
plo o ano de 1990, quando tínhamos as bolsas consi
deradas balcão. O que é isso? São as bolsas de inici
ação científica concedidas diretamente ao pesquisa
dor. O pesquisador solicita a bolsa, o comitê de as
sessores do CNPq avalia toda a situação e a concede
ou não. Em caso positivo, a partir desse momento, ele
será responsável pela condução do processo de
transmissão do conhecimento e de avaliação do seu
bolsista. Num pedido de renovação da concessão da

bolsa, o pesquisador deverá fazer um relatório, enca
minhá-lo ao CNPq, mostrando o que fez. E essa bolsa
poderá ou não ser renovada. Esse processo todo
ocorre na Bolsa do Pesquisador, dentro do CNPq em
Brasília.

O que acontece no PIBIC é diferente. As bolsas
do PIBIC são concedidas por cota às instituições. Nós
descentralizamos o processo de concessão de bol
sas, através de cota às instituições. Elas são concedi
das em função da capacidade de orientação, que sig
nifica mestres e doutores, preferencialmente douto
res, que sejam produtivos, que estejam publicando
resultados de pesquisas das suas instituições em re
vistas indexadas e que estejam vinculadas a grupos
de pesquisa. Então, a idéia do PIBIC é colocar um alu
no de graduação que mostra determinado pendor
para fazer pesquisa. Nessa relação o papel do orien
tador é importantíssimo porque a relação entre orien
tador e o orientado começa na sala de aula. O bolsista
ideal do PIBIC é aquele que passa alguns meses den
tro de um laboratório com seu orientador que verifica
rá se ele realmente tem aptidão para o processo de
pesquisa. Só a partir daí, então, a bolsa de iniciação
científica poderá ser-lhe concedida. Esse processo é
acompanhado e avaliado. A instituição terá de compor
um comitê local que será responsável pela condução
do processo de seleção e pela organização de even
tos como, por exemplo, o processo de avaliação. Tudo
isso é responsabilidade da instituição.

O processo de seleção, como eu disse anterior
mente, dá-se com a presença de membros de um co
mitê assessor do CNPq nas regiões onde se realiza.
Esse é um aspecto muito interessante porque o PIBIC
tem o objetivo de diminuir o tempo de formação dos
nossos pesquisadores. Esse órgão tem também co
notação regional, o que é muito importante. Como o
CNPq vinha julgando essas bolsas pelo mérito - e é
assim que tem de ser feito, na iniciação científica ou
nas demais modalidades - as bolsas concentram-se
nas regiões onde é maior'a capacidade de orientação.
Mas como o CNPq é responsável pela distribuição de
bolsas para o Brasil todo, temos de fazer alguma coi
sa para que esse quadro fique diferente. Nesse senti
do tenho um dado que julgo interessante e refere-se a
matrículas de alunos de graduação.

Como os senhores sabem, o Brasil tem cerca de
dois milhões e cem alunos de graduação. Tomando
como exemplo a Região Norte, se ali há 3,9% dos
alunos de graduação, 5,1% dos bolsistas são do
PIBIC. Se há 15,9% dos àlunos de graduação da Re
gião Nordeste, 21,6% deles são do PIBIC. Na Região
Centro-Oeste há 6,7% dos alunos de graduação e
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7,4% são do PIBIC. Na Região Sudeste, onde nós te
mos 55,2% dos alunos de graduação, 47,7% são bol
sistas do PIBIC. E na Região Sul, há 18,4% de alunos
de graduação e 18,2% são do PIBIC. Então, tirando a
Região Sul e, particularmente a Região Sudeste, que
tem relativamente menos alunos do que o PIBIC, nas
demais regiões, proporcionalmente, há mais alunos
do PIBIC em relação ao número de vagas. Isso de
monstra que, sem abrir mão do mérito - e essa é uma
questão fundamental, tanto para o CNPq como para a
CAPES -, nas Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste, temos o máximo possível de doutores pro
dutivos com bolsas do PIBIC, de tal forma que a idéia
é reverter o processo existente de o aluno fazer na re
gião a graduação, a pós-graduação fora e não voltar
para a região. Claro que o PIBIC não vai impedir isso,
mas, quando o aluno estiver trabalhando numa linha
de pesquisa, que ele está entusiasmado com esse
trabalho, em vez de fazer o mestrado ou o doutorado
fora da sua região, é o que nós chamamos no CNPq de
''bolsa sanduíche", ou seja, ele faz a pás-graduação em
qualquer região onde exista o curso que ele pretende fa
zer, mas defenderá a tese e fará o levantamento de
dados na sua própria região. É isso que temos incen
tivado, para que esses alunos voltem para as regiões
de origem. Esse é um dos objetivos do nosso progra
ma.

Já foi dito aqui o que representa a bolsa de ini
ciação científica e vou estender a questão. A bolsa
PET representa para o aluno a possibilidade de dedi
cação exclusiva, melhoria da sua formação; aquele
que deseja seguir a carreira de pesquisador terá a
oportunidade de dedicar-se exclusivamente a ela.
Mas o PIBIC tem também outra conotação: o que ele
representa para as instituições. Tirando o aspecto re
gional a que me referi, o PIBIC trouxe grande impacto
para as instituições. E há aqui alguns deputados, den
tre eles alguns da Região Sul, que são testemunhas
do que o PIBIC provoca. É um programa institucional
de grande dimensão, que distribui 14 mil e duzentas
bolsas. Pelo fato de os projetos serem julgados por
membros de comunidade científica externa às institui
ções, a demanda qualificada tem aumentado consi
deravelmente. Em vista disso podemos ampliar o pro
grama, porque existem bolsistas interessados, orien
tadores em condições de orientar e existem projetos
de pesquisas com mérito.

Levando-se em consideração esse ponto - pro
jeto e pesquisa com mérito - e o fato de que as bolsas
são relativamente reduzidas, os próprios pesquisado
res provocam demanda frente às pró-reitorias de pes
quisas e pós-graduação, no sentido de incentivar fi-

nanciamento para novos projetos. E paralelamente
há bolsas com recursos das próprias instituições.
Existe o bom aluno e há interesse em financiá-lo.

Esse dado é importante e eu vou repeti-lo: o
PIBIC tem 14 mil e duzentas bolsas de iniciação cien
tífica. O custo desse programa para o CNPq é de 40
milhões de reais por ano. Tenho resultados de pesqui
sas que realizamos há dez anos: 50% das bolsas do
CNPq - dados de um ano e meio atrás, e certamente
esse número aumentou - ,portanto mais de 7 mil
bolsas, foram fornecidas com recursos das próprias
instituições. Então, o CNPq, através desse programa,
alavancou recursos dessas instituições. É claro que
todas as bolsas não têm o mesmo valor da bolsa do
CNPq, mas algo próximo de 15 a 20 milhões de reais
nós podemos assegurar. E o número tem crescido.
Cada dia eu recebo telefonemas de instituições que
estão aumentando o número de suas próprias bolsas.
Então, esse aspecto também deve ser reconhecido; o
esforço que as instituições estão fazendo no sentido
de aumentar o número de suas próprias bolsas.

E com referência aos orientadores, também
nessas instituições onde o PIBIC é mais atuante, ou
seja, nas instituições menores, ele tem maior repre
sentatividade. São instituições que dependem mais
do apoio do CNPq, no que se refere à presença de
membros do comitê externo para discutir linhas de
pesquisa. Nesses três aspectos o PIBIC é importante
para as instituições, para os bolsistas e também para
os pesquisadores.

Muitas pessoas podem estar perguntando por
que estou dizendo isso dez anos depois. E o que re
surta disso? Dez anos depois também financiamos
pesquisa para verificar se os objetivos do programa
estão sendo cumpridos. Que referência temos quanto
à entrada na pós-graduação? O que significa investir
em 14 mil bolsas? Que percentual deve ser direciona
do para a pós-graduação? Deveríamos ter conheci
mento completo disso, sem desconhecer o fato de
que apesar de o programa estar voltado para a
pós-graduação, o aluno pode não fazê-Ia, mas faz um
PIBIC correto, cumpre todas as etapas, elabora seus
relatórios de pesquisa, faz as apresentações, partici
pa de seminários - no relatório científico, muitas ve
zes o bolsista do PIBIC entra como segundo autor em
revista indexada. Portanto, o aluno que não faz
pós-graduação e vai para o mercado de trabalho tem
melhor condição do que o que não foi, principalmente
em algumas áreas em que a demanda é muito gran
de. Por exemplo, os alunos que fazem iniciação cientí
fica na área de engenharia e de medicina são fre-
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qüentemente convidados para ocupar algum cargo
no mercado de trabalho.

No processo de avaliação temos alguns parâ
metros que foram também objeto desta pesquisa.

Em média, o que temos com relação à avaliação
do ex-bolsista do PIBIC? A chance de um ex-bolsista
do PIBIC vir a ser bolsista de mestrado do CNPq ou
da Capes significa que o aluno conseguiu bolsa dos
cursos mais bem qualificados e mais bem avaliados.
É, portanto, a forma mais dura de entrada na
pós-graduação - é entre 23% e 34%

No primeiro item dessa avaliação somente são
considerados os alunos que foram para a pás-graduação
com bolsa do CNPq ou da CAPES. No segundo, os
alunos com ou sem bolsa. Por exemplo, um aluno da
USP pode estar com bolsa da Fatesp. Neste ponto po
demos até citar algumas instituições que nos enviam
dados. A Universidade Federal da Paraíba, que nos
enviou dados recentemente, acompanha já há alguns
anos a trajetória de seus ex-bolsistas.

Dessa forma, mesmo que o aluno faça gradua
ção na Paraíba e pós-graduação na Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul, por exemplo, o sistema
tem informações sobre ele. E os índices apontam que
70% dos ex-alunos do PIBIC vão para pás-graduação, o
que mostra que o propósito deste programa está sendo
alcançado. Mais do que isso - e não são somente pa
lavras minhas - : esse programa foi o que de mais
inovador houve no CNPq nos últimos dez anos.

Acredito que o apoio ao aluno de graduação tan
to pelo PIBIC quanto pela Capes não é só um dever, é
uma obrigação para que se superem os graves pro
blemas que temos ainda neste País nas áreas econô
mica e social.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - Agradecemos ao Sr. Sérgio Missiagia.
Concedo a palavra por vinte minutos ao Prof. Dante

Baroni, integrante da Comissão Executiva Nacional em
Defesa dos Grupos PET. (Pausa.)

O SR. DANTE BARONI - Bom-dia. Saúdo a
Presidenta desta audiência pública, Deputada Celcita
Pinheiro, a Senadora Emília Fernandes, que também
fez proposta de que houvesse audiência pública no
Senado Federal para tratar dessa matéria. Estive hoje
pela manhã com a Senadora e fui informado de que
a idéia inicial seria a de uma audiência pública con
junta do Senado e da Câmara, mas o Regimento não
permite.

Quero também dizer que fiquei surpreso com a
informação de que o Prof. Abílio, Presidente da Ca
pes, pessoa que mais teria a esclarecer sobre a ques-

tão em debate, não pôde estar presente porque esta
ria no exterior. Ontem falei com a Sra. Silvana, sua
Chefe de Gabinete, e também vi o próprio Prof. Abílio
no aeroporto de Brasília. Portanto, a alegação não
procede. Ele não está no exterior, está no Brasil e,
certamente, não quis comparecer.

Desculpem-me porque, no momento de fazer
saudação, tive de apontar desagradável fato. Saúdo
ainda os integrantes da Mesa, o representante do
CNPq, Dr. Sérgio Missiagia, que muito contribuiu na
apresentação de dados, a Profª Wrana Maria Panizzi,
reitora da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, que veio especialmente para essa audiência pú
blica, Deputado Giovani Cherini, Presidente da Co
missão de Educação da Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul, onde na terça-feira passada hou
ve discussão muito interessante sobre esse tema. Na
quela oportunidade vários Deputados se posiciona
ram favoravelmente a essa causa, e ali comparece
ram professores e alunos de vários pontos do Rio
Grande do Sul e de todo o País; vários deles, como o
do Amazonas e o do Ceará, por exemplo, levaram
mais de quarenta horas de ônibus para chegarem
àquele Estado.

O que é muito bonito do PET, é importante que
se diga, é que ele é nacional. Por isso questionamos a
quem vai servir quebrar um projeto que está contribu
indo com a integração nacional. O atual Governo cri
ou o Ministério da Integração Nacional, e será que o
PET, através dos alunos, da formação de lideranças,
do intercâmbio nas áreas respectivas, também não
estaria promovendo essa integração?

Outro ponto que quero abordar é da nossa satis
fação ao verificar que a imprensa está dando impor
tância ao PET. A sociedade está vendo que ele não
está sendo bem conduzido pelas autoridades compe
tentes porque não há diálogo sobre o tema. Quando
estivemos no Rio Grande do Sul, promovendo o 5!l
Encontro Nacional de Grupos PET durante a 51!! Reu
nião Anual do SBPC, principal congresso da socieda
de científica brasileira, fizemos reiterados apelos para
que a direção da Capes se fizesse presente. Não obti
vemos resposta. Está ecoando na imprensa e na soci
edade a angústia dos estudantes em função do térmi
no do programa. A revista Época da semana passada
aborda o assunto em matéria denominada "Qualida
de Punida". Fica a pergunta, senhores: a quem serve
punir a qualidade?

Isso é educação ou não? O que então seria edu
cação? Temos de falar sobre isso. Para que isso serve
para pessoas do Governo que tomam atitudes como
essa, que não procuram o diálogo, que não procuram
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de alguma formas obter uma composição? Qual o ob- 02 centavos. O custo por aluno, já considerada a
jetivo dessas pessoas? Será que visam diminuir os quantia paga ao professor tutor, é da ordem de 3 mil e
índices de popularidade do Sr. Presidente da Repú- 600 reais por ano.
blica, estando no próprio Governo? Até essas per- Ora, se considerarmos o efeito multiplicador,
guntas que podem parecer descabidas nos surgem não vamos considerar 86, que seriam 43 por semes-
porque, depois de tanta luta, não conseguimos ver as tre. Apenas 43 por ano - para já fazer uma média -
verdadeiras razões que os levam a pôr fim a esse pro- daria 84 reais, que é o custo por aluno beneficiado por
grama. Duas avaliações nacionais foram feitas. Uma uma atividade do PEr. São inúmeras atividades.
em 1997 e outra em 1998. O Prof. Loureiro falou ontem sobre o PET em en-

Há forte mobilização nacional contra isso. A trevista ao jornal Folha de S.Paulo. Fê-lo, contudo,
grande maioria dos estados vem fazendo intenso tra- de maneira jocosa. Não poderia ter agido assim; afi-
balho no Congresso Naçional para evitar esse fim. É nal, nosso trabalho é sério e os Srs. Parlamentares
importante informar que recentemente, no dia 16 de têm dado tanto apreço ao programa. Disse, então, o
setembro, a Profª Isaura, do Paraná - que hoje não Prof. Loureiro que palestras e sessões de vídeo não
está presente, mas enviou grande delegação repre- mudam a graduação.
sentando seu Estado - esteve juntamente com o Se- É claro que palestras e sessões de vídeo não a
nador Roberto Requião em audiência com o Sr. Minis- mudam, mas elas contribuem. São apenas uma parte
tro da Educação, que disse ser difícil voltar atrás nes· do que o Programa Especial de Treinamento pode
sa decisão porque seus assessores já teriam tomado fazer.
essa medida há mais de um ano. Sugerimos ao Prof. Loureiro que leia o próprio

Por que fazer uma avaliação nacional envolven· relatório de avaliação que a Capes pagou para fazer.
do pessoas, recursos públicos, se os resultados, a Ele está na própria home page daquela coordena-
priori, já estavam tomados? Fui convidado - e seno ção. O trabalho levou sete meses para ser divulgado.
ti-me bastante honrado - a participar da avaliação Durante esse tempo, como o resultado não era favo-
dos grupos da UnS. Ora, se soubesse que a avaliação rável, ficou sendo guardado, congelado, mas feliz-
não teria o menor propósito, não teria me proposto a mente alguma operação de emergência foi feita e o
participar dela. Não falo por mim, mas por uma série relatório foi divulgado.
de pessoas que realmente dela participaram, num es- Infelizmente eles não pegam elementos desse
forço muito sério e com custo para a Nação. relatório de forma alguma.

Foram visitados 144 grupos. O resultado da ava- Voltemos ao custo. Vamos falar da graduação
Iiação mostrou que o PET é complexo e completo, sanduíche. O Governo e a administração da Capes
que não pode ser medido apenas pelo número de en- dizem que o PET é elitista - digamos, por hipótese,
volvidos diretamente. que o seja, o que não é bom.

Segundo a administração da Capes, o PET é Como alguém pode ter o direito de falar de pro-
um programa elitista. Tal declaração não procede de grama elitista quando a administração da Capes criou
forma alguma. E por que não procede? Foi feita uma a chamada "graduação sanduíche" especificamente
avaliação nacional. Nela ficou claro que há um efeito para as áreas de Engenharia?
multiplicador muito grande. É justamente devido a O curso de Engenharia - como sabemos -
esse efeito multiplicador que a própria imprensàse in- leva cinco anos. Então, um desses anos de formação,
teressa pelo programa. o aluno da Engenharia vai cursá-lo na França, na Ale-

Ora, se fosse o programa apenas beneficiar manha ou nos Estados Unidos. Para o aluno, pode ser
3.500 bolsistas, por mais relevantes fossem suas ati- um beneffcio, só que ele ainda sai muito verde.
vidades - e elas foram muito bem descritas pelo Dani- Ontem mesmo estávamos falando com profes-
lo - ,não chegaria à mídia. Isso não causa impacto. sores da Universidade Federal de Santa Catarina.

O impacto é causado pelo efeito multiplicador do Muitos alunos da Engenharia de Produção e outros
programa. Um trabalho muito sério foi feito na Univer- cursos de Engenharia mal estão entrando no curso e
sidade Federal de Santa Catarina que, listando as vá- já têm a possibilidade de fazer a graduação sanduí-
rias atividades dos grupos PET, constatou que para che.
cada participante são atingidos 43 outros alunos por Qual é o retorno que isso dá para a graduação?
semestre. Essa é uma simples questão matemática. Nenhum. Qual é o custo da graduação sanduíche?

O PET custou no ano passado 14 milhões e No' momento é de 5 milhões, beneficiando apenas
meio. O valor da bolsa para o aluno é de 241 reais e 240 alunos. A bolsa é da ordem de 820 dólares por
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mês. Há ainda os custos de taxas acadêmicas, de au
xílio instalação, viagens etc.

Por favor, se não forem respeitar os colegas do
meio acadêmico - professores e alunos - respeitem
pelo menos os Srs. Parlamentares, que representam
de forma legítima a sociedade brasileira.

Foi-nos dito que o PET não seria extinto porque
entraria o programa Depen. Isso não é verdade. A
Capes disse extra-oficialmente aos Parlamentares
Federais do próprio Governo que o PET será substitu
ído pelo Depen. Nas entrelinhas é a morte do PET. E
não querendo entrar em questões metafísicas, não
vamos dizer que o PET será transformado no Depen.

Seria a mesma linha de raciocínio, ou seja; a de
que após a morte há vida de outra forma. Não vamos
entrar em metafísica. Vamos falar do presente e no
concreto do que esse programa faz para a educação
deste País.

Nesses termos, como fica chamar de elitista um
programa que eles criaram, que é seis vezes mais
caro? Se formos considerar o efeito multiplicador, que
está ali abaixo, é 256 vezes mais econômico para a
Nação investir no PET do que no programa de gradu
ação sanduíche.

Sugiro que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto convoque os representantes da CAPES
para explicarem - na Câmara ou no Senado - quais
os objetivos da graduação sanduíche. Se dizem que o
PET será substituído pelo Depen, que falem também
da graduação sanduíche, que aparentemente não
está sendo muito divulgada.

Sobre as atividades do PET, gostaria de desta
car as feitas na própria UNESP, que é a universidade
com maior número de grupos PET. São 29 grupos. A
UNESP desenvolveu grandes atividades nestes últi
mos dois anos.

Sr. Loureiro, a UNESP não apresentou apenas
sessões de vídeo. Por favor, respeite o trabalho de
gente séria como nós. É esse trabalho sério que nos
faz estar aqui para tentar conseguir medidas concre
tas.

Esperamos que essas medidas sejam reverti
das, porque já o foram no passado. Em 1997, no dia
22 de dezembro, como presente de Natal, aadminis
tração da Capes brindou os grupos e todos os "petia
nos" e suas famílias dizendo que os grupos de doze
integrantes teriam de ter - por problemas de contin
genciamento - apenas seis integrantes. Que mensa
gem para dar na antevéspera de Natal!

Estamos sendo tratados de forma, não digo
nem irônica, mas desrespeitosa e até inumana. Isso
não se faz. Educação se faz com gente, não com

paredes e equipamentos. A única coisa que o Depen
vai dar é dinheiro para equipamentos.

Queremos concretamente dos Srs. Parlamenta
res desta Comissão um documento explicitando as
vantagens do PET e a importância da sua manuten
ção. Esse documento seria levado ao Sr. Ministro, que
tem tido muita dificuldade em conceder audiência at.
para os próprios Parlamentares que desejam falar do
assunto.

Outra coisa importante - voltando ao programa
- é que a sua qualidade não é só medida pela im
prensa, pelas avaliações nacionais, mas também pe
las próprias universidades.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
aqui representada pela sua reitora, votou uma moção
de apoio à causa. Uma universidade não vota - a
Profª Wrana talvez possa falar um pouco mais sobre
isso - moção de apoio para qualquer coisa. Muito
pelo contrário, é um conselho superior que vai deba
ter a questão, ver as vantagens e então votar. Já te
mos hoje - talvez nem esteja atualizado com as últi
mas informações - mais de dez moções de apoio
dos conselhos universitários, que são os órgãos má
ximos das universidades.

Temos o apoio da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa
Maria, da Universidade Federal de Santa Catarina, da
Universidade Estadual de Londrina, da Universidade
Estadual de Maringá, da UNESP, da Universidade
Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, da Universidade Federal do'Paraná,
da UnB e de outras que talvez não me lembre no mo
mento.

Várias universidades votaram moções de apoio,
inclusive a do Maranhão e a do Amazonas. Essa mo
ção de apoio está em todo o Brasil. É projeto nacional.
Não deixem estragar a integração nacional! Essa coi
sa linda que estamos construindo diariamente. Os
Srs. Parlamentares têm essa responsabilidade histó
rica de não permitir que seja destruído um projeto que
contribui para a unidade nacional. São várias univer
sidades.

O Conselho da ANDIFES, Associação Nacional
dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Su
perior, também votou moção de apoio. Estas sempre
são encaminhadas ao Sr. Ministro, ao Sr. Presidente
da República e ao Sr. Presidente da CAPES.

As moções ficaram na geladeira por muito tem
po. Agora, quando foi criado o Depen, ocorreu uma
enxurrada de respostas, sempre dizendo que não,
que o PET não está morrendo. Só que isso não é
verdade.
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Vou falar um pouco sobre o programa Depen.

O Depen não atende a qualidade do ensino. Não
é o caso do PET. Não queremos defender uma marca,
o nome PET em si, mas o que ele representa. Ou
seja, os ideais e o trabalho que tem feito pela educa
~o. Por que o programa DEPEN não atende a esse
~ograma de qualidade? No PET as ações são pro
longadas. São ações pontuais. Conseguimos fazer
uma ação mais coletiva, visando justamente integrar
ensino, pesquisa e extensão com efeito multiplicador
- como já falei - extremamente elevado.

O PET permite essa riqueza. Envolve os alunos
bolsistas, que, como o próprio Dr. Sérgio falou, é fun
damentai para se engajar na pós-graduação. A bolsa
é um grande estímulo. Como foi falado, o próprio Go
verno colocou como estímulo as bolsas do CNPq. As
próprias universidades também aportam recursos.
Então, não podemos dizer que a remunera9ão para
os bolsistas não seja um ponto importante. E sua es
pinha dorsal. A remuneração para os tutores também
é muito importante. É um mecanismo de estímulo.

Gostaria de lembrar que nos Estados Unidos foi
f~ito recentemente um estudo patrocinado pela Aca
êlemia Nacional de Ciências, que aponta algumas ca
racterísticas de ensino de muita qualidade. É o siste
ma de tutoria de longa duração, que fomenta as ativi
dades interdisciplinares, as atividades de leitura e de
escrita e as atividades em grupo.

Que programas temos no Brasil com essas ca
racterísticas? O PET. Não podemos extinguir um pro
grama com essas características apontadas nos
Estados Unidos por uma comissão de notáveis, com
grandes características para realmente fazer educa
ção. Os Estados Unidos, a grande nação desenvolvi
da do mundo no momento, estão querendo fazer um
programa com essas características.

Mais um apelo aos Srs. Parlamentares: não dei
xem que isso aconteça; não permitam que essa bela
experiência brasileira apenas sirva de exemplo para
os Estados Unidos. Ela tem de continuar servindo de
exemplo para os brasileiros. Tem de continuar ajudan
do na formação de vários brasileiros como o Danilo e
tantas outras pessoas que vieram de várias regiões
do Brasil e estão fazendo uma mobilização em frente
ao Congresso Nacional hoje e a farão também ama
nhã.

Voltando ao Depen, são características que re
almente promovem uma formação de mais longo pra
zo. Inclusive, algumas são do Depen. Como os proje
tos serão selecionados? As instituições terão de
apresentar seus projetos ao MEC que avaliará se eles
merecem ou não os recursos. Cada projeto terá valor

máximo de 150 mil por ano. Cada instituição poderá
apresentar três projetos.

Como os grupos serão formados? O assunto
está na Folha de S.Paulo de ontem. Foi repercussão
nacional. Não existe limite, já que o financiamento
será por projeto. Quanto será destinado ao progra
ma? Cem milhões de reais em três anos.

Há outro ponto muito importante. Falávamos
com vários Srs. Parlamentares que isso era política
restritiva, corte de verbas. Não é corte de verbas. É
justamente uma medida administrativa. Se fosse cor
te de verbas não poderiam substituir um programa
por outro.

O Depen virá no lugar do PET e do Proinfo, que
no alio passado tiveram um orçamento total de 20 mi
lhões. Ora, de 20 milhões eles vão passar para os
próximos três anos a 100 milhões. Então, é muito
mais recursos. Eles mesmos não colocam que é falta
de recursos. Na verdade, é uma medida administrati
va.

Não tive nem tempo de ir ao dicionário para ver
uma palavra talvez um pouco mais bonita para isso,
mas está me parecendo birra das atuais autoridades
da Capes, talvez por terem constatado, na avaliação
que eles mesmos mandaram fazer e nas moções de
apoio das universidades, a validade do PET.

Os Parlamentares também estão fazendo pres
são pela permanência do PET. Reconheceram sua
importância.

O pessoal acha que basta e o que pensa é o que
vale. Não vale a Nação brasileira aqui representada
no Congresso Nacional? Não valem as universida
des, as próprias avaliações feitas e encomendadas
por eles? Nada disso vaieI O que vale para eles são
apenas opiniões pessoais.

Concluindo, digo a V. Exl1s o que queremos.
Qual é a nossa pauta de reivindicações? Queremos
que o programa volte a ter as características que tinha
em 1995, quando assumiu a atual administração da
Capes. Cada grupo teria direitn a lIma bolsa de mes
trado, por grupo dos melhores, e teria direito a um
professor recorrente e a taxas acadêmicas. Essas ta
xas financiam o dia-a-dia dos grupos, material de cus~

teio, equipamento etc. Queremos a volta dos coorde
nadores de área. São oito grandes áreas de conheci~

mento que faziam justamente as avaliações dos dife~

rentes grupos.
É também importante citar que vários grupos fo·

ram extintos pela ação dos coordenadores de área.
Não queremos a volta dos coordenadores de grupo.

Segundo a CAPES o programa não é avaliado.
Isso não é verdade. Ele sempre foi avaliado. Se ele é
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forte, se tem as características boas, é por causa das
constantes avaliações. Inclusive vai se formando ao
longo do tempo, quando o grupo de doze bolsistas
não está completo. A avaliação, o planejamento de
atividades era semestral, depois faziam os relatórios.

As duas avaliações de 1997 e 1998 devem estar
incineradas ou mofando em algum corredor da Ca
pes. Elas não estão sendo vistas.

Srs. Parlamentares, podem iludir os professo
res, os alunos, mas não V. Exas., que representam le
gitimamente esta Nação. Não digam que o PET não é
bom porque não é avaliado. Mentira! Ora, se o proble
ma é falta de avaliação, por que os senhores da Ca
pes não avaliaram os relatórios de 1997 e 1998?

Muito obrigado por esta oportunidade. Tenham
V. Exas. consciência absoluta de que terão condição
de reverter essa medida tão danosa para a Nação.
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Agradecemos ao Prof. Dante Baroni as
palavras. Lamentamos a ausência do Prof. Abílio
Baeta. Ele está viajando. Enviou-nos fax explicando
sua ausência.

Passo a palavra, por 20 minutos, ao Christian
Lindberg Nascimento, representando a UNE.

O SR. CHRISTIAN L1NDBERG NASCIMENTO
- Primeiramente gostaria de dar bom dia às S~s e
aos Srs. Membros da Mesa, à platéia e aos amigos
estudantes que vieram de todo o País em diversas ca
ravanas para tentar sensibilizar esta Casa, que, como
já foi dito pelo nobre Prof. Dante Baroni, é a represen
tante dos anseios da comunidade e, neste caso espe
cífico, da comunidade universitária, que nos últimos
quatro anos e meio tem sido muito sacrificada pela
política para as universidades que o Governo Federal
tem implementado.

Quero também registrar abraços fraternos envi
ados pelos estudantes ao Deputado Federal Agnelo
Queiroz, autor do pedido para a realização desta au
diência pública. Muito nos deixou feliz saber que nes
ta Câmara há Deputados como o Agnelo Queiroz e
outros aqui presentes, que são porta-vozes dos anse
ios da população, porta-vozes do povo nesta reunião.

Começo minha dissertação cit~ndo uma frase
de 1988 que deve ser retomada não só neste debate
sobre o PET, mas também em todos os debates em
que se fazem questão as universidade públicas brasi
leiras. Curiosamente, a frase a que me refiro foi dita
pelo então reitor da Unicamp, Sr. Paulo Renato Sou
za, hoje Ministro do Educação.

Dizia S. Exl que gostaria de relembrar o que já
havia sido debatido em muitos fóruns a respeito de·

que a universidade devia procurarcumprir seu objeti
vo através da integração de suas ações nas áreas de
ensino, pesquisa e extensão. Disse S. Ex!! que não
se poderia conceber um ensino de qualidade sem
pesquisa e sem extensão.

Recupero essa frase dita pelo então reitor da
Unicamp, Sr. Paulo Renato Souza, em 1988 - e friso a
data, pois o Presidente da República fez escola quan
do disse que esquecêssemos o que ele escrevera -,
já que o PET e todos os programas de iniciação cien
tífica utilizados nas universidades públicas e particu
lares de todo o País vêm fortalecer o conceito consti
tucional do art. 207, que versa sobre a autonomia uni
versitária - há ensino, pesquisa e extensão.

Quero pedir desculpas aos amigos estudantes e
professores das universidades particulares por aqui
destacar o ensino público, já que nas universidade
públicas federais, estaduais e municipais concen
tram-se 90% da pesquisa realizada em todo o Brasil,
e esses programas de iniciação científica, de mestra
do e de doutorado estão inseridos nesses 90%.

A discussão sobre o PET, sobre as bolsas do
PIBIC ou sobre qualquer outra forma de financiamen
to de bolsas de pesquisa para estudantes está vincu
lada, no nosso entender, à discussão sobre a univer
sidade, mais especificamente à discussão sobre qual
o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimen
to soberano do País.

Farei um breve histórico para podermos situar a
atual realidade brasileira. A pesquisa no Brasil foi de
senvolvida há poucos anos - há cem anos aproxima
damente - e, portanto, faz parte da história recente
do País. Seu início se deu quando Carlos Chagas e
outros pesquisadores da época começaram a desen
volver a pesquisa e descobriram vacinas para os ma
les da sociedade de então, mais especificamente a
doença de Chagas.

Não podemos nos esquecer de que também a
história das universidades no Brasil é recente, tendo
começado apenas em meados das décadas de 20 e
de 30, quando foram criadas a USP e a universidade
do Brasil, no Rio de Janeiro. No entanto, ainda que na
discussão sobre a universidade e a pesquisa no Bra
sil deva ser levado em conta sua história muito recen
te, trata-se, mesmo assim, de uma história muito rica.
O conceito de universidade que temos hoje no Brasil
é muito rico e gratificante para esta Nação.

Ressalto a importância da pesquisa dentro das
universidades durante seus poucos anos no Brasil.
Ela foi peça fundamental para o desenvolvimento
econômico regional e, conseqüentemente, de todo o
País. Cito como exemplo, a título de ilustração, a par-
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ceria da UFRJ com a Petrobras, que detém as mais
altas tecnologias de exploração do petróleo no fundo
do mar. Há muitos outros exemplos. O PET pode ser
mais um exemplo a reforçar a importância da pesqui
sa, a importância da universidade pública brasileira
com toda a sua riqueza, apesar de todas as deficiên
cias e de todo o sucateamento promovido pelo Go
verno Federal.

Proponho um debate que também resgate a im
portância da universidade em outros países, a impor
tância que a ciência e a tecnologia assumiram em ou
tros países. Cito dois exemplos em particular. O pri
meiro é o dos Estados Unidos que, em meados das
décadas de 20 e de 30 - e lá já havia universidades
nessa época -, devido ao movimento nazi-fascista
europeu, receberam muitos intelectuais e pesquisa
dores refugiados. Hoje vemos a potência política,
econômica e tecnológica que são os Estados Unidos.
O segundo exemplo é o do Japão. Apesar da crise
econômica que houve ao longo desta década e que
pudemos acompanhar de perto em 1996 e em 1997,
o Japão manteve os percentuais de investimento no
setor, o que mostra a importância que a ciência e a
tecnologia têm para esse país, e hoje vemos sua eco
nomia recuperar os patamares do início da década.

Portanto, eis a importância da ciência e da tec
nologia, onde insere-se o PET, como programa de ca
pacitação que tem por objetivo qualificar ainda mais
os estudantes universitários do País.

Dentro dessa discussão, queremos ressaltar a
importância da pesquisa para o Brasil consolidar uma
economia forte, de alto desempenho tecnológico e
científico.

A realidade dos dias de hoje é que há uma deli
beração - e acho que seja esse o objetivo da Capes
e do MEC - no sentido de extinguir não só o PET
como todos os programas de iniciação científica e de
bolsas de pós-graduação. Há hoje um consenso entre
as grandes nações do mundo, aí incluídos os Estados
Unidos, o Japão e a Alemanha, a respeito de que os
países ditos emergentes, de Terceiro Mundo ou sub
desenvolvidos - tanto faz, que o conceito é o mesmo
-, não podem desenvolver pesquisa, porque pesqui
sa traz tecnologia, e tecnologia, segundo o conceito
desses países de Primeiro Mundo, é um bem que
pode ser comprado, obedecendo à lógica do merca
do, segundo a qual só alguns poucos dispõem da
mercadoria para venda e muitos a compram. Assim
se deu com o Brasil quando, à época do Império,
ficou subordinado à economia e à produção tecnoló
gica da Inglaterra.

Esse debate sobre a pesquisa e sobre a inter
venção da universidade pública na sociedade está li
gado ao conceito de dependência trazido pela lei da
oferta e da procura dentro da ótica neoliberal que nos
vem sendo imposta durante esses quatro anos e meio
de Governo Fernando Henrique Cardoso.

Dentro dessa ótica, o Brasil não se insere entre
os países produtores de tecnologia, infelizmente. E,
aí. cito alguns exemplos para reforçar esse argumen
to. Um exemplo notório, que aqui discutimos, é a ex
tinção do PET nas universidades públicas e particula
res do Brasil. Outro exemplo muito alardeado como
desenvolvimento pela grande imprensa nacional e
pelo Governo Federal é a vinda maciça de empresas
do setor automotivo, que não geram emprego. A tec
nologia no setor automobilístico, se comparada com a
genética e a informática, está ultrapassada.

Infelizmente, o Governo Federal tem apresenta
do isso à população brasileira como a grande salva
ção da pátria. Muito pelo contrário. Hoje já se discute,
nos Estados Unidos principalmente. um quarto setor
da economia. Há o primário, que é a agricultura; o se
cundário, que é a indústria; o terciário. que é o comér
cio. Nos Estados Unidos, já se discute o quarto setor
da economia: a ciência e tecnologia. Vemos a impor
tância que países do Primeiro Mundo dão à ciência e
tecnologia e a que o MEC e o Governo Fernando
Henrique têm dado às universidades e à ciência e tec
nologia.

Esse é o conceito. Essa é a atual conjuntura em
que vivemos. Infelizmente. o Governo Federal, como
registrou o Prof. Dante Baroni, não está disposto a
discutir com a sociedade, em particular com a comu
nidade acadêmica, mas quer empurrar, descul
pem-me a expressão, goela abaixo, para a sociedade
brasileira a extinção do PET e o sucateamento da uni
versidade brasileira.

O início da nossa argumentação e dissertação
serve para demonstrar a importância do PET no con
texto nacional, com os recursos humanos. Aí está a
importância de um Governo comprometido e da Câ
mara dos Deputados, do Senado Federal e principal
mente da sociedade brasileira incluídos num projeto
de construção nacional, em que o País, com todas as
suas riquezas, com todo o seu povo, possa ter melho- .
res dias para todo mundo. Acho que o PET está inse
rido nessa perspectiva.

Vou caracterizar isso primeiro com o que foi dito
pelos expositores que me antecederam, que levanta
ram, na essência do conteúdo do PET, alguns valores.
Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Câmara dos Deputados, discute-se muito como a
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educação deve ser normatizada para que a juventude
brasileira, o povo e os estudantes possam ter uma
boa conduta. E aqui vou explorar muito a relação com
oPET.

Primeiro, há a questão da formação acadêmica
dos estudantes e bolsistas do PET no conceito de
universidade. A UNE não luta só, mas em conjunto
com a Andifes, a Andes, Sindicato Nacional dos
Professores, a Fasubra, Sindicato dos Técnicos, e
com toda a sociedade acadêmica representada pela
SBPC e pela ABC, para que a formação acadêmica
seja de alto nível. E o PET está inserido nessa
qualificação.

Já foram citados alguns dados para reforçar a
pesquisa que comprova a questão da qualidade e da
capacitação dos estudantes. Não é à toa, os dados
comprovaram, que os estudantes que se formam e
participam do PET apresentam desempenhos melho
res. As avaliações demostram que há estudantes, di·
gamos assim, que não participam do PET ou de qual
quer outro programa de iniciação científica. Para o
Brasil e para a universidade há uma conseqüência, a
curto, médio e longo prazos, porque se estará forman
do e çapacit~ndo recursos humanos para que oestudan
te, ao se formar na universidade ou na pós-graduação,
vá para o mercado de trabalho com a compreensão de
que tem importante papel no desenvolvimento
soberano do Brasil. Esse é um aspecto importantíssi
mo e a história está comprovando isso a cada dia que
passa.

O segundo argumento que queremos levantar é
a questão da atuação coletiva do PET. Trabalhar em
grupo, interagindo com os estudantes da universida
de, com os professores - a tecnologia e a Internet
têm facilitado isso mais ainda -, cria na juventude
brasileira um sentimento muito bom de unidade com o
povo brasileiro, que, em nosso entender, deve não s6
ser cultivado, mas fortalecido.

Acho que esse valor que o grupo PEr expressa.
por intermédio da organização de grupos, reforça mu
ito a questão de se juntar doze pessoas com um pro
fessol para poder solucionar problemas relacionados
à pesquisa que estão desenvolvendo. Acredito que
isso fortalece, na sociedade brasileira eprincipalmen
te na juventude, a questão de que os problemas têm
de ser resolvidos de forma coletiva e não de forma in
dividuai, como o MEC, de forma impositlva, digamos
assim, está querendo fazer.

O terceiro e principal argumento é a interação
da universidade e da sociedade. ,",enso que a unlver·
sidade brasileira tem papel muito importante nAo só
do ponto de vista de construir conhecimento, mas

também de intervir nos problemas da sociedade, pro
curando resolvê-los. Esse é papel da universidade, e
a nossa Constituição está guardando-o muito bem,
apesar de todos os ataques que o MEC tem feito nos
últimos quatro anos e meio.

O papel da universidade - e o grupo PET apre
senta tal característica - é interagir com a sociedade.
Isso éfundamental para que possamos resolver as di·
versas desigualdades sociais existentes no Brasil.
Nosso País é recordista em desigualdades sociais há
vários anos no mundo inteiro. Estão aí os relatórios da
ONU que comprovam isso.

Isso é importante de acordo com as questões
que apresentei para procurar resolver os problemas
da sociedade. E o PET tem uma particularidade que
já foi exposta anteriormente: a diversificação dos gru
pos nas diversas regiões do País. Os dados já foram
levantados. É muito gratificante ter conhecimento de
que um programa como o PET atinge de forma pro
porcionai a demanda das regiões e das universidades
existentes no País.

Já que a Mesa chamou minha atenção, vou con
cluir toda essa discussão sobre o PET, as bolsas de
pesquisas, a universidade, a autonomia da universi
dade, a filantropia nas universidades católicas e co
munitárias e a mensalidade que será reajustada.

Podemos deixar registrado que, segundo indi
cativo das universidades particulares de São Paulo, o
reajuste mínimo será de 14%. Os estudantes irão às
ruas tentar sensibilizar a sociedade para que não haja
reajuste.

Durante esses quatro anos e meio, vamos arre
dondar para cinco, o Governo Fernando Henrique
tem colocado em execução no País as medidas e não
está disposto a escutar a sociedade e a legitimar, di
gamos assim, os anseios do povo brasileiro.

Penso que o Governo Federal está aplicando
essa política não só no MEC, mas no Ministério da
Saúde, em outros Ministérios e nos variados setores
organizados da sociedade brasileira. Particularmente
nos setores sociais, o Governo Federal, infelizmente
- e tenho que deixar isso aqui bem claro -, não tem
orientação para resolver os problemas populares.

O PET é um programa de custo relativamente
barato - sem querer reforçar esse discurso econô
mico - se comparado aos 100 bilhões de dólares
que o Governo Federal vai dar aos banqueiros a
fim de amortizar dívidas.

Esses quatro anos e meio do Governo
Fernando Henrique têm uma característica
muito simples, muito singular, norteadora da
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sua política em diversos âmbitos que infeliz
mente ferem os interesses do povo.

A política do Governo Federal não visa privilegi
ar o povo. Temos os relatórios da ONU, os estudos
dos diversos Parlamentares que levantam isso. O ob
jetivo do Governo Federal é dar dinheiro - e eu citei a
questão dos 100 bilhões - para o Proer, amortizar
dívidas de ruralistas etc. Para a União Nacional dos
Estudantes só existe uma saída. E essa foi uma deli
beração consensual do nosso congresso.

Só há uma saída se quisermos defender o PET,
a universidade pública b'rasileira, um Brasil rico, sobe
rano, independente e que olhe para os interesses do
seu povo: mudar o Governo e dar outro rumo para o
País.

Essa é a opinião da União Nacional dos Estu
dantes, que estará presente em todas as lutas, como
essa do PET, que beneficia, não só os estudantes
brasileiros, mas toda a população, pois essa tem sido
a característica durante esses 62 anos de existência
da União Nacional dos Estudantes.

Finalizo, ressaltando a ausência do repre
sentante do MEC. Esse, sim, como já foi dito an
teriormente, deveria estar ao meu lado, discutin
do sobre o PET com os Parlamentares e com a
comunidade acadêmica.

Eram essas as nossas palavras.
Muito obrigado. (Palmas).
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - Agradeço ao Sr. Christian Lindberg as
palavras.

Concedo a palavra, po~ cinco minutos, à Profª
Wrana Maria Panizzi, reitora da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e Presidenta do Fórum de Rei
tores do Rio Grande do Sul.

A SRA. WRANA MARIA PANIZZI - Bom-dia.
Gostaria de cumprimentar a srª Deputada Celcita
Pinheiro, que preside esta Mesa. Ao cumprimentá-Ia,
cumprimento também todos os Srs. Deputados pre
sentes. Saúdo especialmente nossa Senadora do Rio
Grande do Sul, Emília Fernandes; o Deputado Giova
ni Cherini, Presidente da Comissão de Educação na
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul; o Deputado Pedro Wilson, que coordena a Frente
Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, to
dos os meus colegas componentes da Mesa, os pro
fessores, técnicos administrativos presentes e, de
modo especial, todos os estudantes.

A minha participação nesta Mesa tem muito a
ver com o papel que exerço como reitora e com a
experiência que tenho com os grupos PET na nossa
universidade.

Quero, portanto, manifestar - e por isso aqui
estou - a plena convicção de que o investimento no
estudante é suficiente para lhe darmos formação
mais ampliada que ultrapasse o desenvolvimento ci
entífico e tecnológico.

Nossos estudantes, com certeza, serão profissi
onais altamente qualificados e comprometidos com
as transformações da nossa sociedade.

O PET promove a formação em comprometi
mento institucional de cada um dos nossos estudan
tes. Digo isso não por vivência de longe do PET, ape
sar de não tão próxima quanto à do Prof. Dante Baro
ni, portanto mais envolvido.

Tive oportunidade, a convite dos professores e
dos estudantes do PET, de participar de algumas reu
niões e seminários de avaliação desses estudantes e
de poder contar com eles nas discussões que dizem
respeito à vida da universidade.

As discussões não foram apenas em torno da
defesa da universidade pública, da construção da uni
versidade, mas também das grandes e necessárias
modificações no seu interior, para adequá-Ia a nossa
atividade acadêmica, que inclui o ensino, a pesquisa
e a extensão.

O objetivo da discussão foi o de encontrar uma
maneira de fazermos da universidade uma instituição
profundamente envolvida com as três áreas: ensino,
pesquisa e extensão. É esta a universidade que que
remos.

Gostaria de mencionar algumas questões apre
sentadas nos vários relatórios e reuniões das quais
participei, não apenas na minha universidade, mas
em outras. O material de que disponho sobre o PET é
bastante rico.

O PET promove formação acadêmica e educati
va que vai além da sala de aula. Se olharmos qual é o
perfil do profissional que hoje a sociedade exige, sem
dúvida alguma, notaremos que ele é bem diferente do
perfil que formávamos no passado. O profissional de
hoje tem de ser capaz de promover interação com o
conjunto da sociedade. Ele tem de ser vinculado à re
alidade. Quem diz isso não são apenas os professo
res, mas as pesquisas. Exige-se do profissional nesta
virada de século esse perfil.

Esse programa tem estimulado o desenvolvi
mento de uma consciência, do compromisso social
do estudante, da cidadania e de toda a nossa univer
sidade. Ao lado dessa formação científica e tecnológi
ca, importa também essa formação da cidadania.

Por outro lado, esse programa possibilita a pro
moção de atividades que incluem outros alunos. Vai
na contramão daquela formação tão presente, muitas
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vezes no mundo de hoje, aquela questão da visão
muito individualista da formação dos nossos estudan
tes, mas que promove uma interação com os demais
estudantes. Ele promove e, conseqüentemente,
aprende muito mais.

E esta direção vai muito além daqueles bolsis
tas. Os estudantes que têm acesso e possibilidade de
participar desse programa constituem-se em multipli
cadores, em agentes, inclusive, mobilizadores de
todo o conjunto dos nossos estudantes. Por quê? Por
que os nossos estudantes, com essa atividade, de
senvolvem aquilo que é tão importante, não só no es
tudante, mas no profissional de hoje, que é aquela
pessoa que tem, necessariamente, de estar voltada e .
ter uma postura de quem quer sempre e constante
mente aprender.

O aluno vai aprender fazendo o conjunto das ati
vidades. Vai ter consciência clara de que o aprendiza
do é alguma coisa de permanente na sua vida, e terá
de ser mesmo na sua vida profissional. Ele é alguém
que consegue, através dessas atividades, ter uma re
lação com o público, porque os resultados dos seus
trabalhos são apresentados, discutidos e com isso ele
também adquire não só esta sociabilidade, mas
aprende o fundamental para quem produz o conheci
mento que é, sem dúvida alguma, o recurso mais im
portante com o qual podemos contar na sociedade
que estamos vivendo hoje. Ele faz, dá publicidade,
torna público e socializa aquilo que aprendeu nas
suas atividades. Adquire essa postura de repartir, de
levar adiante o seu aprendizado e de divulgá-lo.

Por outro lado, desenvolve discussão de temas
profissionais, aliás, não só deles, como também de
temas éticos, sóciopolíticos, científicos, tão relevan
tes para essa formação completa. Ou melhor, não
apenas para a formação completa dos profissionais,
mas para que a universidade recupere, sem dúvida
alguma, seu papel de agente antecipatório. É nessa
universidade que acreditamos. Queremos que ela se
constitua num agente antecipatório, mas ela não será
antecipatória só pela ação dos seus professores, dos
seus técnicos administrativos, do seu corpo mais fixo
da universidade, mas pela participação dos estudan
tes. Tivemos manifestação clara disso na mobilização
dos estudantes pelo não fechamento do PET.

Dizem que a mobilização foi feita por poucas
pessoas. Não é verdade. Se esse número fosse tão
pequeno e não fossem lideranças não fariam 
perdoem-me a palavra - o barulho e a movimenta
ção que estão fazendo.

Nesse sentido que vejo a questão. Por outro
lado, ele estimula a melhoria do en$ino em geral e

sobretudo a melhoria da graduação na medida em
que promove a vinculação entre os diferentes níveis
de ensino e de atividades que uma universidade
desenvolve.

O PET proporciona uma formação acadêmica
ampla. Isso também vem na direção daquele perfil do
profissional que hoje se exige. Mostra também que te
mos de modificar. Ele também nos ajuda a promover
aquelas modificações internas na universidade. Pas
samos da fase dos conhecimentos genéricos, passa
mos para uma fase só de conhecimentos específicos.

Exige-se hoje dos profissionais além de amplos
conhecimentos genéricos, especialização. Este é o
grande desafio que os gestores das políticas educaci
onais têm de enfrentar. Temos de promover uma edu
cação ampla para os profissionais do futuro.

Para promovermos a interdisciplinariedade é
necessário criarmos atividades e programas que pos
sibilitem o contato com outras disciplinas. O conheci
mento hoje cada vez mais se torna interdisciplinar.
Um engenheiro só será um bom profissional se for ca
paz de ter acesso a todas as áreas do conhecimento,
como, por exemplo, o de ciências humanas e assim
por diante.

Por outro lado, também ajuda a atuação coleti
va. Isso vem na direção do que se exige do perfil des
se novo profissional que desejamos. O profissional
dos tempos que estamos vivendo é o profissional que
precisa ter o sentido do coletivo. O sentido do coletivo
vem do processo pedagógico marcado não só por
aquilo que se faz, do ponto de vista das aulas, mas do
ponto de vista das posturas e de um processo mais
amplo que se estabelece.

O programa também promove uma interação
contrnua e uma diversificação da atividade. Essa inte
ração dá-se entre os bolsistas, os professores, os pro
fessores dos bolsistas com outros alunos; os bolsis
tas, professores e alunos com as atividades da
pós-graduação, buscando, portanto, essa interação.

Promove também uma diversificação de ativida
des, que é tão importante efundamental. Propicia aos
nossos jovens estudantes aquela formação que de
senvolve a razão, mas que associada ao desenvolvi
mento da razão, é capaz de desenvolver também a
sensibilidade tão necessária ao profissional nesta vi
rada de século, nesta virada de milênio.

Se lermos sobre o programa - e aqui tenho
uma quantidade enorme de relatórios do Prof. Dante
e com certeza do Danilo, profissionais que vivenciam
no cotidiano da sua atividade o programa - sabere
mos da sua validade. Há uma grande variedade de
atividades desenvolvidas através do programa.
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Dentre as atividades podemos citar a elabora
ção do material didático, seminários, grupos de estu
dos, elaboração de publicações, organização de pa
lestras, apresentação de trabalhos, conferência, au
las, promoções culturais, estudo conjunto de idiomas,
visitas técnicas, viagens de estudos, trabalho com
alunos, calouros com aqueles alunos que estão che
gando, discussão e debate sobre currículo, sobre
avaliação, sobre conteúdos interação docente/dis
cente, participação na avaliação institucional da uni
dade. Enfim, tudo isso é fundamental e importante.

Fala-se tanto em avaliação e na sua importância
para a modificação da universidade. Somos adeptos
desses processos de avaliação. Sabemos que a avali
ação da gestão das universidades não se faz apenas
quando os professores querem, mas quando toda a
comunidade e os estudantes dela participam. Digo
isso não apenas do ponto de vista teórico, do ponto
de vista da proposta, mas daquilo que nós da Univer
sidade Federal do Rio do Sul temos vivenciado com a
participação dos 72 estudantes do programa em seis
diferentes grupos.

Por outro lado, é também importante as ativi
dades de pesquisa integradas com a pós-graduação.
Temos de preservar a qualidade do ensino cada vez
mais exigida pela nossa sociedade. Às vezes perce
bemos que estamos crescendo em termos quantitati
vos. Em algum momento nossa qualidade deixa um
pouco a desejar, até porque o mundo está mudando
muito rápido. Tendo isso como parâmetro, temos de
promover essas atividades.

Nós, da universidade, entendemos que o PET
traz enorme e excelente contribuição ao conjunto das
nossas atividades, porque ele estimula a qualidade
do ensino, a formação do aluno, a interação, a
participação no triângulo, que é indissociável, mas
que só é indissociável quando temos programas e
ações que permitam acesso ao intercâmbio entre
ensino, pesquisa e extensão.

Queria também falar sobre o custo.
Sinceramente acho que é muito pouco quando se fala
em 14, 15 milhões pelos benefícios que traz. É
evidente que isso atinge um pequeno número de
pessoas, mas vamos olhar para este País. Quem
consegue chegar a um curso superior? Apenas 1%
da população brasileira.

Não estamos festejando a excludência. Quando
falamos em excelência não estamos fazendo a apolo
gia da elitização. Ao contrário. Queremos que esse
percentual pequeno de pessoas que podem estudar,
participar desses programas e outros tantos como o
PIBIC, continue com esse privilégio.

o que o Dr. Sérgio apresentou tem um
significado enorme. Modificou a postura dos
estudantes da nossa universidade. É um significado
multiplicador na medida em que propicia a formação
de recursos humanos diferenciados, a formação de
pessoas comprometidas com as grandes
transformações sociais, porque são pessoas que
terão uma formação melhor qualificada, são pessoas
comprometidas com um trabalho muito mais coletivo
do que pura e simplesmente com o seu
desenvolvimento profissional.

Há a mentalidade de se criar um
comprometimento institucional. O comprometimento
institucional faz-se hoje na universidade; amanhã na
universidade, nos diferentes locais de trabalho e na
relação dessas instituições com o conjunto da
sociedade.

As verbas destinadas à educação são irrisórias.
Este o grande problema. O PET é colocado como
prioridade.

Tive a oportunidade de participar no ano passa
do da Conferência Mundial do Ensino Superior, a
primeira promovida pela Unesco, e lá estavam 183
nações, que reafirmaram três aspectos consensuais
que sem dúvida alguma vale tanto para países ricos
como para países pobres, para o Hemisfério Norte e
Sul e para nós da América Latina. A educação é
alguma coisa de estratégica para o desenvolvimento
das nações. Não há possibilidade de
desenvolvimento, de construção de soberania se não
tivermos um investimento e considerarmos a
educação uma prioridade.

Há consenso de que a promoção da educação
superior e da educação em todos os níveis deve ser,
sim, atribuição do Estado. Não há tarefa maior para o
Poder Público do que essa.

O acesso à educação é um direito de todos e à
educação superior também.

Todos esses princípios foram depois
reafirmados não só na América Latina, em
conferência na Universidade de Córdoba, que tanta
tradição tem, mas também na 1ª Conferência de
Ciência e Tecnologia, realizada em Budapeste,
Hungria, e promovida pela Unesco. Lá estavam cerca
de 2.500 representantes de mais de 150 nações
reafirmando os princrplos, o valor do
desenvolvimento cientrfico e tecnológico para os
povos. E mais: acesso ao conhecimento científico e
tecnológico e à educação como condição para o
desenvolvimento geral das nações.

Esses são princípios básicos. Então,
assustam-nos algumas modificações do ponto de
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vista mais amplo das nossas crenças, crenças estas
que não são só discursos. Às vezes ficamos
empolgados, porque acreditamos. Mas nossas
crenças são as que constroem alguma coisa, embora
o resultado só venha a longo prazo. E para isso é
preciso que se acredite no futuro. Tenho certeza
absoluta de que todos os senhores acreditam no fu
turo. Acreditar no futuro é apostar na formação das
pessoas.

Por outro lado, também quero reafirmar que fico
um pouco assustada quando se propõe a
transformação de (defeito na gravação) por outro
programa. De um programa no qual todas as
avaliações - e não quero ser repetitiva - mostram
sua eficiência, se quisermos mencionar os termos
comumente utilizados em alguns processos de
avaliação custo/benefício. Por outro lado, não vejo
como trocar por outro programa muito mais caro,
tendo como base equipamentos que podem ter maior
visibilidade, que podem inclusive atender a
determinadas necessidades de empréstimos - isso
sem falar na dificuldade de serem implantados e
implementados.

Como reitora da UFRGS há três anos e meio
tenho a dizer que aguardo ainda ansiosamente que
alguns programas de equipamentos destinados a
universidades, com recursos internacionais, sejam
concretizados, porque as horas gastas na elaboração
de propostas que não se efetivam significam perda de
tempo e dinheiro.

Quero, então, trazer a crença da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul na importância desses
programas, de que é preciso não só mantê-los como
trabalhar para sua ampliação. E o Governo só fará
isso se tivermos convicção de que isso é capaz de
construir a sociedade - e é hoje que construímos a
sociedade do futuro. É preciso termos clareza de que
aquilo que estamos fazendo hoje pode não ter a
visibilidade que se desejaria, mas com certeza dará
frutos e lucros dobrados num perfodo muito mais
curto do que se imagina.

Agradeço a oportunidade na certeza de que os
Srs. Deputados, sensíveis especialmente às causas
que dizem respeito a nossá juventude, aos nossos
estudantes, à educação, à ciência e à tecnologia,
apoiarão essa atividade e esse pleito, que é dos
estudantes, das universidades e sobretudo de toda a
sociedade brasileira.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - Gostaríamos úe agradecer a presença
do Deputado Jorge Gobbi, da Comissão de Educação

da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, e
também à Profª Wrana Maria Panizzi.

Concedo a palavra ao Sr. Danilo Marinho,
representando a SBPC, por vinte minutos.

O SR. DANILO MARINHO - Srs. Deputados,
Srs. Senadores, demais presentes, o objetivo é falar
em nome da SBPC, particularmente em nome da
Profª Glaci Zancan, Presidente da SBPC.

É importante ressaltar rapidamente, pelo menos
para alguns do auditório, o que é SBPC. A Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência é a maior
organização de pesquisadores, cientistas e amigos
da ciência no Brasil e congrega as principais
sociedades científicas brasileiras. As sociedades
científicas singulares se afiliam à SBPC.

Fica claro nos estatutos da SBPC que ela é uma
entidade não sindical, não corporativa e pauta em de
fender os interesses da ciência e promovê-Ia na
sociedade brasileira. A partir do momento em que
surgiram as primeiras notícias relacionadas à idéia de
extinção do PET, a SBPC tem-se manifestado. Desde
os primeiros boatos, a SBPC tem instado a Capes por
meio de documentos e verbalmente a manifestar-se
sobre o assunto.

Na reunião da SBPC, em Porto Alegre, em julho
passado, foi aprovada moção pleiteando que a Capes
se posicionasse e ao mesmo tempo condenando a
idéia de extinção desse programa. Posteriormente, a
SBPC enviou ofícios tanto ao Presidente da Capes
como a autoridades significativas no campo da
educação superior e da ciência e tecnologia para que
se manifestem em relação à questão que está sendo
discutida aqui hoje.

Como estou representando a Presidente da
SBPC e a sociedade elaborou documentos após
reunião de seu Conselho e de sua Diretoria, vou ler
alguns trechos para não incorrer no erro de
manifestar minha opinião pessoal, mas, sim, a
opinião institucional dessa sociedade de cientistas.

"A SBPC, fiel a seus objetivos de
promoção do desenvolvimento científico e,
especialmente, em nome da formação cul
tural do cientista e cidadão, reitera a
existência dos pontos positivos do
Programa Especial de Treinamento
PET a serem preservados e,
eventualmente, ampliados.

Cumprindo os propósitos que
inspiraram a: criação do PET, a maioria dos
núcleos por ele gerados, apesar de sua
qualidade variada, conseguiram provar, em
diferentes áreas de conhecimento, que é
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possível fazer frente à massificação do
ensino e criar centros de excelência na
graduação.

Estimular essas ações é ponto crucial
tanto para o fortalecimento da ciência como
para o desenvolvimento do País. Núcleos
exitosos do PET evidenciaram que a
desejável formação do cientista pode se
fazer também no Brasil, de modo não
restrito ao treinamento na pesquisa no
sentido estreito, como demonstraram os
alunos de PET desses núcleos, que não
apenas ingressaram na pós-graduação,
mas também publicam artigos, editam
revistas no seu nível de formação e colocam
em perspectiva o seu campo específico de
atividade, desenvolvendo crítica
competente.

Importante também é o efeito
multiplicador que se produz na formação de
jovens universitários ao se estimular, na
cultura da ciência, os alunos curiosos e
dedicados, fazendo deles modelo exemplar
e catalisador dos interesses dos demais
colegas. Esse efeito multiplicador,
entretanto, como demonstrado pelos
núcleos exitosos do PET, apenas se realiza
a médio e longo prazos, com apoio
sistemático e regular. Ações esporádicas e
intermitentes seriam incapazes de atingir
esses objetivos de exemplaridade.

Finalmente, qualquer apoio da Capes
deve permanecer ancorado em avaliações
conseqüentes, capazes de identificar
méritos, apoiar os melhores e,
eventualmente, excluir os que não
correspondem".

Gostaria de ressaltar o que foi discutido com a
Presidenta da SBPC. A observação feita pela Capes
de que o programa é elitista tem sido discutida nas
nossas reuniões. A ciência, de certa forma, é sempre
elitista. É uma competição pela qualidade. A ciência, a
convicção dessa sociedade é fundamentalmente
meritocrática. Não é qualquer coisa que é ciência. A
ciência considera salutar a competição para ser aluno
do PET. É melhor do que jogar na loteria ou enveredar
em outros caminhos competitivos. Éuma competição
saudável que deve ser estimulada no campus e em
todas as universidades de pesquisa.

Sobre o fim do programa e a proposta de ele ser
substituído por outro, preocupa·nos o fato de que as
práticas em nosso Pare nem sempre são sistemáticas

e estáveis. Quando se tem algo com sucesso,
aparentemente bem definido, como é o caso do PET,
substituir por outro programa é um risco que não se
deveria correr. O PET pode ser mantido e se testar
novas configurações de apoio à ciência e à
tecnologia. Essa é a posição da instituição. Novos
programas de fomento e desenvolvimento na área
científica e tecnológica brasileira podem ser tentados,
devem ser estimulados, abrigados e discutidos pela
comunidade, mas não de forma substitutiva,
cancelando-se outro que a duras penas tem-se
desenvolvido Com eficiência. Essa seria, de certa
forma, a opinião da instituição a qual represento.

Obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Agradecemos ao Sr. Danilo Marinho.

Passemos ao debate.

Obedecendo à ordem de inscrição, c ..lcedo a
palavra, por três minutos, ao Deputado Agnelo
Queiroz, autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
Presidenta, Srs. Deputados, convidados, como autor
do requerimento, peço a tolerância de mais um
minuto, visto que abrirei mão da réplica. Espero que
todos os nossos colegas tenham oportunidade de
falar, já que contamos com a presença de vários
debatedores que, com certeza, enriquecerão
bastante a discussão.

Em primeiro lugar, agradeço a todos a presença
e a grande contribuição que estão prestando à
Comissão.

Ao mesmo tempo, quero fazer um protesto. A
ausência do MEC é lastimável, significa um
desrespeito a esta Comissão. Esta audiência foi
confirmada há mais de vinte dias. Ontem, falei sobre o
assunto no plenário. Mesmo assim não compareceu
sequer um representante do MEC. Isso mostra o
descaso, a falta de interesse no debate. Depois de
ouvirmos várias exposições de pessoas qualificadas,
com tantos dados e elementos, dá para entender por
que o representante do MEC não compareceu: não
tem argumento, consistência para defender uma tese
junto à Câmara dos Deputados, particularmente à
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e
extinguir programa como esse. Quanto ao argumento
de ser um programa elitista, o Prof. Dante
desmontou-o completamente, apresentando dados.
E vários outros debatedores também se
pronunciaram sobre o assunto.

O Ministro Paulo Renato não apresent'
publicamente o argumento. Se S. Exa. se recusa a d
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bater o assunto na Comissão de Educação, com
quem vai debater?

No programa A Voz do Brasil aluno do PET
pergunta se ele vai acabar, uma vez que funciona
muito bem. Responde o Sr. Paulo Renato: "Você tem
razão, Júlio César, o Programa Especial de
Treinamento, desenvolvido pela Capes, tem tido
resultados muito positivos. Ele tem conseguido
oferecer formação acadêmica de bom nível aos
bolsistas do ensino e de graduação, O problema é que
o PET tem hoje um alcance muito restrito, beneficia
apenas grupos pequenos de alunos. Um grupo do
PET, geralmente, oferece bolsas de um tutor e doze
alunos. No ano passado, o programa atendeu 3.478
alunos, num universo de mais de 2 milhões de
estudantes. Então, ele se mostra inadequado como
instrumento para melhorar o ensino de graduação
como um todo". O estudante insiste e pergunta
novamente se o programa vai acabar. Ele diz: "Não,
pode ficar tranqüilo que não vai acabar o programa".

E o representante da Capes, Sr. Abílio Baeta,
que se recusou a debater o tema, numa exposição
lacônica disse: "Diante desse propósito, comunico
que o PET, com o formato atual, entra em seu último
ano' de funCionamento, tendo como data limite 31 de
dezembro de 1999", E:.. sa, sim, é a comunicação
oficial da extinção do pr()grama, e não a resposta do
Ministro ao aluno dizer.do que o programa não vai
acabar, que ele pode ficar tranqüilo, porque não
corresponde à realidade.

DI~pois de todos os ricos argumentos
apresentados inclu!:.ive quanto à avaliação, gastarei
um minuto do meu tempo para dizer que a avaliação é
positiva.

O relatório que se refere à avaliação diz que o
PET é um programa bem-sucedido no que se refere
aos seus alunos. Diz: "As oportunidades de
treinamento oferecidas pelo programa são ímpares,
mesmo quando comparadas com outros programas,
até certo ponto similares".

Na conclusão do relatório de avaliação são
relacionados vários aspectos:

a) melhoria substancial dos cursos de
graduação, nos quais o PET se instalou;

b) o PET tem contribuído para promover a
proximidade dos alunos com a faculdade e fazer
reaparecer o papel de instituição universitária para os
estudantes;

c) o PET é um grupo que otimiza a estrutura cur
ricular nas instituições de ensino superior, refletindo o
espírito da Lei de Diretrizes e Bases;

d) o PET demonstra ser um programa funda
mentai para implantação de ações dirigidas à
comunidade, principalmente aquelas voltadas para o
ensino fundamental e médio. Os pleiteantes
desenvolvem cidadania como alunos e como jovens
brasileiros, aprendem a conduzir eventos
acadêmicos, a promover o debate de questões da
atualidade e a buscar soluções para demandas de
complexidades externas;

e) a evidência de desempenho diferenciado dos
egressos do PET no mercado de trabalho. O PET
forma profissionais melhor preparados para ingressar
na comunidade científica ou para integrar as áreas
profissionais e empresariais em campos de formação.

E continua com várias argumJntações, como,
por exemplo, o PET melhora o desempenho global do
curso no qual se insere tanto no que tange à
eficiência da formação dos estudantes, quanto no
que se refere à maior produtividade dos professores.

Portanto, não se deve acabar com um programa
com avaliação tão positiva, com dados suficientes,
tanto dos alunos, aqui expressos pelo Danilo, quanto
dos professores, com a boa argumentação feita pelo
Prof. Sérgio, do CNPq. É preciso estimular os alunos
desde a graduação.

Sendo o único programa, qual a argumentação
para se acabar com ele se não melhorá-lo,
aperfeiçoá-lo e ampliá-lo? Então, a idéia é
inconcebível. Por isso, o MEC não tem coragem para
debater publicamente com a sociedade e com a
Câmara dos Deputados.

Há uma série de argumentações que por si só já
demonstram a necessidade da manutenção do
programa. A Comissão de Educaç~o tem sido
extremamente receptiva, debatendo qualquer tema e
realizando reuniões de audiência pública. É
debatendo idéias e dando oportunidade de defesa às
várias teses que poderemos chegar a uma conclusão.
Ninguém tem aqui decisão preestabelecida. Mas é
evidente a posição favorável da Comissão à
manutenção do programa, devendo exigir do MEC
que assim o faça com aporte de recursos suficientes
para o próximo ano. Trata-se de um vglume peCJ.!:l~I}º

de recurso: 16 milhões:-Trata-se de uma quantia muito
pequena se lembrarmos que para salvar dois bancos,
o Marka e o FonteCindam, o Governo brasileiro
gastou 1 bilhão e 800 milhões. No caso estamos nos
referindo a 16 milhões para formar mais de 3 mil
alunos, portanto, o alcance é muito maior, como bem
abordou o Prof. Dante Baroni, Então, é impossível
extinguir-se esse programa. Devemos insistir no fato
de que não pode ser extinto.
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Proporia ao Congresso Nacional,
particularmente a Comissão de Educação, não deixar
que o programa seja extinto. Caso o Governo insista
nessa idéia - e o motivo pode ser inclusive interesse
de fora, porque tem de acabar com qualquer iniciativa
que estimule a formação e a pesquisa no Brasil, como
bem abordou o representante da UNE - , a
Comissão de Educação deve incluir entre as cinco
emendas a que tem direito no Orçamento deste ano o
equivalente a 16 milhões para a manutenção do
programa. Seria um brado do Congresso Nacional em
favor de "não se acabar com o PET". (Palmas.)

Seria a opinião do Congresso no sentido de não
acabar com o programa, mesmo à revelia do Governo
brasileiro, até por uma questão de coerência,
mostrando que é o Poder Executivo que tem de tomar
essa iniciativa e rever suas posições, se erradas.
Devemos insistir até a elaboração das emendas do
Orçamento para que o Governo reveja essa posição.
Caso não ocorra, apresento essa emenda à
Comissão, a qual tenho certeza será acolhida como
uma das cinco emendas a que temos direito. Vamos
manter o PET, visto que é importante para o
desenvolvimento da ciência e tecnologia, para a
integração e a graduação no País.

Muito obrigado, Sra. Presidenta. (Palmas).
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - Concedo a palavra ao Deputado Gilmar
Machado por três minutos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Muito obrigado, Presidenta, não vou nem utilizar esse
tempo.

Não vou fazer perguntas, porque estou
convencido. Mas a Comissão tem de tomar uma
posição. Se o Dr. Baeta viajou, não posso convocá-lo,
mas podemos convocar o Ministro Paulo Renato.
Fomos gentis com o MEC convidando-o para uma
reunião de audiência pública. Como S. Exa. não
aceitou o convite, a Comissão, regimentalmente,
dispõe de um instrumento: a convocação. Então,
como fazemos em outras Comissões, apresento
requerimento de convocação do Ministro a esta
Comissão para explicar o assunto. S. Exa. tem por
obrigação justificar o porquê de alteração tão
grosseira que se pretende fazer no programa. A
Comissão trouxe ilustres e importantes expositores,
que trabalham para o engrandecimento da educação,
mostrando a todos os estudantes e ao Brasil que ela
se interessa pelos temas que lhe são trazidos e que
têm justeza.

Então, minha proposta é no sentido de
aprovarmos requerimento de convocação do Ministro

para demonstrar a todos os estudantes que
queremos resolver a questão - como foi abordado
pelo Deputado Agnelo Queiroz. Eles têm de vir aqui
explicar. O Regimento Interno nos permite fazer a
convocação. Isso seria o mínimo que esta Comissão
poderia fazer. Se o Ministro não quiser comparecer,
tem por obrigação justificar ou mandar representante
que o faça em seu nome. Essa é minha proposta.

Não tenho perguntas a formular. Peço
desculpas aos debatedores, mas os senhores já nos
atenderam. O que temos de fazer agora é agir. Já
tivemos a exposição; agora, é a ação da Comissão. E
a ação mais correta neste momento é definirmos a
convocação. (Palmas.)

Muito obrigado.
A SR. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) Comunico ao Deputado Gilmar
Machado que a assessora parlamentar acabou de
falar ao telefone com o Sr. Ministro. S. Exa. disse que
terá imenso prazer de aqui comparecer para falar do
assunto.

V. Exa. pode apresentar o requerimento na parte
da tarde, agora não.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Agora não tenho condições. Mas à tarde estaremos
com o requerimento. Tenho certeza de que esta
Comissão estará pronta.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - A assessora parlamentar também me
informa que o representante do MEC já está na Casa.
Se alguém quiser conversar com ele na parte da
tarde, pode passar os nomes.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sr.
Presidenta, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Só um minutinho, Deputado Pedro Wil
son, estou fazendo uma comunicação.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - É a
resp~ito do mesmo assunto, Sra. Presidenta. Solicitei,
por ofício, juntamente com o Dr. Dante Baroni e a Sra.
Elisa, há quase um mês, audiência da comissão do
PET com o Sr. Ministro. E até agora não recebemos
resposta do Ministério. Sabemos que o Ministro
chegou hoje de viagem. Poderemos ser recebidos no
Congresso Nacional como no Ministério, não importa.

Na semana passada tivemos um debate sobre
autonomia da universidade, para o qual convidamos o
MEC. Também não compareceu ninguém. Está
havendo desrespeito a esta Casa. Não queremos
fazer crítica ao MEC por fazer; queremos soluções
para os problemas.
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Pergunto se a pessoa do MEC que está na Casa
é representante oficial do Ministro. Esperamos que a
Assessoria do Ministro o informe do que foi discutido
na Comissão. Como disse o ilustre Deputado Gilmar
Machado, o debate já se tornou repetitivo, porque as
questões apresentadas não estão obtendo
respostas.

Então, pergunto se o representante do MEC
encontra-se na Casa atendendo ao convite para esta
audiência e não porque o requerimento é meu. Aliás,
apresentei-o em nome da comissão do PET, com o
Prof. Dante Baroni, à Sra. Elisa, o pessoal de Santa
Catarina e com outros que têm procurado o
Congresso Nacional e inclusive estiveram presentes '
também ao debate sobre autonomia universitária.
Esse pedido está recorrente. Queremos saber do
MEC se atende à audiência. O PET já tem
coordenação para tratar da questão.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
Presidenta, apenas um esclarecimento. Quem está
na Casa é o Sr. Abílio?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Não na Casa, mas no Ministério da
Educação.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Ele
se encontra à disposição?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Vou entrar em contato com ela.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
Presidente, desejo fazer um encaminhamento. Queria
que a Comissão de Educação entrasse com um
processo de falsidade ideologica contra esse senhor,
que mandou fax informando que estava no exterior, e
agora sabemos que está no Ministério. (Palmas
prolongadas.)

Sra. Presidenta, é uma falta de respeito, uma
molecagem para com a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. É inadmissível que alguém nos
mande um fax dizendo que está no exterior, para se
omitir de debater, a convite desta Comissão, e depois
coloque-se à nossa disposição.

Acho que temos de encaminhar juridicamente.
Isso é falsidade ideológica. Está aqui o documento, o
fax, assinado. Esta Comissão deve mover processo
por falsidade ideológica contra esse senhor.
(Palmas.)

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
- Sra. Presidenta, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Um minuto. Deixe-me responder ao
Deputado Pedro Wilson.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - E
também à proposta que eu fiz. Não sei se V. Exa.
ouviu, porque estava ao telefone. Proponho que a
Comissão oficialmente instale um processo de
falsidade ideológica contra esse senhor que mandou
um fax para a Comissão dizendo que estava no exte
rior e, por isso, não poderia estar aqui. Agora ele está
nos corredores. Isso é um desrespeito, uma
molecagem. É inadmissível! A Comissão estará
desmoralizada diante de qualquer autoridade
convocada, se assim não proceder. Portanto, acho
que V. Exa. poderia encaminhar o assunto. Pode ser
até para uma reunião ordinária da Comissão, à tarde.
Mas devemos deliberar sobre esse tema.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Gostaria de informar o seguinte: ele
estava viajando, realmente. Chegou e está no
Ministério. Essa é a palavra.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
- Sra. Presidenta, eu gostaria de...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Um minuto. Deixe-me dar a resposta.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Antes de V. Exa. responder, gostaria de

complementar a proposta do Oeputado Agnelo.
Sra. Presidenta, está claro que ele não está

viajando. Na realidade, viajava até ontem. Tanto que
foi relatado que o localizaram no aeroporto. Ou seja,
ele não estava saindo...

(Não identificado) - Ontem, veio proposta
dos novos membros dos comitês, de coorder:ladores
de áreas da própria CAPES.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Devemos organizar as intervenções.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sra. Presidenta, gostaria de apresentar uma

proposta concreta a V. Exa., que ora preside esta
Comissão. Tenho certeza absoluta de que grande
parte dos docentes e discentes do Brasil inteiro
vieram a esta audiência pública não para ouvirem
seus representantes, aqueles que têm opinião
favorável, que há muito tempo brigam pela
manutenção do programa.Vieram fundamentalmente
para ouvir a representação oficial do MEC. Então,
acho que além da propositura apresentada pelo
Deputado Agnelo Queiroz, esta Comissão tem de
exigir do Ministério da Educação a presença desse
senhor chamado Abílio ainda hoje nesta Casa, nesta
Comissão, para que possamos, nós, deputados e as
pessoas que vieram do Brasil inteiro, debater com ele.
O fax que ele nos mandou não tem qualquer efeito,
uma vez que nele esse senhor diz que está viajando,
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mas não está. V. Exa. deve entrar em contato
imediato com ele, para dizer que quem está no
Congresso Nacional quer discutir com ele, mas não
nos corredores, muito menos no Ministério. Que ele
venha para cá, em respeito não somente a esta Casa,
a esta Comissão, mas a todos os professores e
estudantes do Brasil inteiro que vieram participar
deste debate. É a minha propositura. (Palmas
prolongadas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Eu já conversei com a Emília. Ele não
tem condição de vir hoje aqui.

Pode V. Exa. fazer o requerimento, que ele virá
em outra oportunidade. Hoje, não tem condição,
porque não houve preparação. Mas ele virá aqui e
fará o debate conosco.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem, para
complementar.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Para completar. Senão, vamos ficar a
manhã inteira aqui discutindo.

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ 

Peço a V. Exa. que registre nos Anais da Comissão o
telegrama, porque V. Exa. deu conhecimento público
da justificativa, e que envie cópia do mesmo aos
membros da Comissão. À tarde, na reunião ordinária,
farei um requerimento para que a Comissão tome
providências legais contra esse senhor, porque ele
mentiu para a Comissão, de forma descarada. É
inadmissível que isso ocorra. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Está registrado.

Com a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin,
por três minutos.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Sra. Presidenta, Srs. Deputados, gostaria de

iniciar esta minha fala rápida, lamentando, mais uma
vez, a ausência do representante do MEC. Seria uma
grande oportunidade de colocarmos frente a frente,
lado a lado, as propostas, inclusive as contraditórias,
que apresenta o próprio MEC. Por um lado, o MEC diz
da necessidade de acabar com o programa, por ser
ele elitista e por não ter acompanhamento. Por outro
lado, apresenta um relatório falando dos avanços que
esse programa tem alcançado no Brasil inteiro.

Sra. Presidenta, tem sido dito por
representantes do Ministério da Educação que um
novo programa, o Depen, viria em substituição ao
PET e ao Proinfo. Segundo algumas das exposições
que ouvi, esse programa dispõe de recursos

orçamentários para o exercício de 2000 muito
superiores aos que dispõem financeiramente tanto o
PET como o Proinfo. Então, não seria a economia do
Governo a única razão da extinção do PET. Gostaria
apenas de fazer este reparo: não seria a única razão.

A maior razão, sabemos qual é: desmontar,
fazer com que o País, ao longo do tempo, perca cada
vez mais a sua capacidade de formar técnicos e
pesquisadores capazes de alavancar o processo de
pesquisa, da ciência, do avanço tecnológico, de que
tanto carece nosso País.

Em que pese não ser este um programa de
grande alcance, do ponto de vista orçamentário, seu
fim passa também pela economia. Certamente, o
Depell, que visa contribuir para o processo de
pesquisa através de recursos materiais e não
humanos, não é novo. Vem substituindo uma série de
recursos orçamentários, disponíveis e previstos no
Orçamento da União.

Sra. Presidenta, por trás disso está, sim, a
tentativa de impedir o avanço, a formação, a
capacitação de profissionais, o que considero um
verdadeiro crime contra a Nação. Gostaria de
ressaltar a fala final do Prof. Sérgio, que aqui
representou o CNPq. Disse S. Sa., de forma clara,
que o apoio aos projetos de iniciação científica é,
mais do que uma necessidade, uma obrigação do
Estado brasileiro. E são exatamente esses poucos
programas de incentivo à iniciação científica que o
MEC quer hoje acabar.

Para concluir, acho que não nos cabe outra
alternativa a não ser transformar esta audiência
pública em mecanismos concretos de pressão junto
ao Governo Federal. Concordo com as propostas que
aqui foram apresentadas - e assino embaixo - de
convocação do Ministro, especialmente com a
proposta apresentada pelo Deputado Agnelo
Queiroz, que sugeriu emenda do Orçamento pela
Comissão Mista de Orçamento. Acho que desta
audiência pública tem de sair um documento em
apoio à manutenção desses programas de iniciação
científica, fundamentais não apenas para a
comunidade universitária mas para todo o Brasil,
assinado por todos os Parlamentares que compõem
a Comissão, o qual deverá ser encaminhado não
somente ao Ministério da Educação, mas à
Presidência da República. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) Deputada Vanessa Grazziotin,
realmente, esta audiência pública tem o objetivo, de
no final, apresentar um documento.
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Peço desculpas a V. Exa. por ter falado nos três
minutos. É praxe avisarmos a todos os deputados. Por
isso falei.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ 
Sra. Presidenta, disse V. Exa. que o Sr. Abílio não
poderia vir hoje. Consultei algumas pessoas que
vieram de fora, do País inteiro, sobre possibilidade
de permanecerem até amanhã. Se for possível, se o
Sr. Abílio confirmar sua vinda, poderemos manter a
audiência para amanhã, especificamente com ele.
Seria uma reunião mais curta, obviamente. Se ele
puder confirmar, já no curso da audiência de hoje,
poderíamos aceitar que ele venha amanhã.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Pela ordem, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Acho que um grupo de representantes, alunos,
reitores, Deputados, umas seis a oito pessoas
poderiam ir lá hoje, para iniciar a conversa e já
estabelecer a data para a vinda do Dr. Abílio. Diante
dessa falha, acho...

(Não identificado) - (Intervenção fora do
microfone.lnaudível.)

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
A palavra decorre da maneira como eu entendo.
Cada um fala à sua maneira - V. Exa. falou à sua
maneira. Respeitamos a forma como cada um se
expressa. É uma falha. Lamentamos, mas
aconteceu.

Então, que se abra este espaço, aproveitando
a presença de todos: inicia-se o diálogo no
Ministério, conforme proposta do Gabinete do
Ministro feita a V. Exa., e já se combina uma data
para que S. Sa. venha fazer exposição pública. Tem
de ser feita. Não há como deixar de fazer. Cada
posição tomada deve ser defendida, para que todos
compreendam, quer concordem ou não com os
argumentos apresentados sobre a questão, para ver
se há possibilidade de reversão quanto a essa
mudança do PET. Sugiro essa iniciativa a V. Exa.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ 
Sra. Presidenta, quero insistir no mesmo
encaminhamento. Se um Parlamentar desta Casa
convidou representante do MEC para vir a esta
Comissão e ele não compareceu e deve
comparecer, sobretudo em respeito às pessoas do
País inteiro que aqui vieram ouvir suas
argumentações - ,isso é responsabilidade da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que
tem feito esse debate. A Comissão, de fato, é
democrática. Quero inclusive parabenizar a Mesa
Diretora da Comissão, porque não se nega a de
bater nem um tema importante relativo à educação.
Prontamente aprova as propostas. Então, não
somos nós que vamos dificultar o diálogo com a
sociedade. Mas o diálogo é público. Portanto, não
há por que cinco pessoas irem ao Ministério
conversar com quem se recusa a vir a uma
audiência pública. Se ele quiser vir amanhã, vamos
recebê-lo. Se não quiser, será mais uma
demonstração de que não quer debater com a
sociedade.

f
A SRA. PRESIDENT.A (Deputada Celcita

Pinheiro) - Vamos manter o contato com o MEC
e depois daremos a respostp. Não posso dizer se
ele virá ou não. V. Exa. tem, de entender. Faremos
uma consulta e daremos a resposta.

Quanto à proposta de os representantes irem
até lá, concordo. Mas se V. Exas. acharem que não
há condições, se não quiserem ir, tudo bem. Não
estamos aqui para forçar a barra. Estamos aqui para
defender os direitos de todos. Como representantes
que somos da Comissão, queremos que suas ações
sejam democráticas, como está acontecendo até
agora.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ 
Sra. Presidenta, sugiro que no curso dos debates se
faça a consulta. Assim como eles nos ligaram,
interrompendo a Comissão, para dizer que ele não
viria, que sejam consultados no curso de mais ou
menos uma meia hora, prazo pelo qual ainda devem
ocorrer os debates, para sabermos se confirmam ou
não a vinda de S. Sa.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Há tempo para fazer a consulta.
Quem sabe ainda podemos dar a resposta a V.
Exas.?

O próximo inscrito; Deputado Walfrido Mares
Guia, precisou retirar-se, mas deixou um documento
para ser lido.

Diz S. Exa. no documento:
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Sra. Presidenta, infelizmente, não
pude permanecer até o final, devido à
reunião de Lideranças aqui na Câmara.
Gostaria de expressar meu apoio integral ao
movimento de manutenção e expansão dos
PETs e PIBIC.

Há 35 anos, fui bolsista da iniciação
científica do CNPq na Escola de Engenharia
da Universidade Federal de Minas Gerais.
Conheço o programa e reconheço seu
mérito.

Atenciosamente, Deputado Walfrido
Mares Guia.

Com a palavra, o Deputado Pedro Wilson, por
três minutos.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sra.
Presidenta, gostaríamos de reafirmar nossa
solidariedade a essa luta em favor da pesquisa,
extensão, ciência, tecnologia, do ensino, enfim, de
toda a universidade brasileira, especialmente da
pública.

Quero saudar os expositores pela dedicação,
pela atenção em vir a este debate, deixando seus
afazeres na universidade.

Sra. Presidenta, temos um grave problema nas
universidades brasileiras. Ao invés de os reitores,
professores e estudantes dedicarem-se ao ensino,
pesquisa e extensão, têm de sair das suas
universidades, deixar seus programas, seus projetos
para virem lutar por algo que deveria ser comum na
administração pública brasileira. Reitores,
pró-reitores, estudantes e dirigentes de programas
passam a maior parte do tempo envolvidos com
liberação de recursos, orçamentos, ao invés de com
questões vinculadas à academia, ao ensino, à
pesquisa, à extensão, à ciência e tecnologia no Brasil.

Esse é o drama do Brasil hoje. E isso se estende
às universidades particulares, que têm de passar
todo o tempo discutindo crédito educativo, se é
FIES(?), isso e aquilo. Enquanto isso, professores,
coordenadores, dirigentes e reitores ficam sem
condições de atuar diretamente em seus projetos. Por
quê? Porque a cada momento um projeto é
interrompido, mesmo com avaliação positiva, mesmo
com vinte anos de existência no Brasil. Se é pequeno,
vamos estendê-lo mais. Se é bom, por que não
estendê-lo, para que os estudantes possam ter uma
profissão melhor, para que a universidade possa
desenvolver e formar um bom profissional?

A toda hora o Governo critica nossos
profissionais, diz que não são bons. Esse programa
integra o ensino, a pesquisa e a extensão e leva para

o campo um profissional, um técnico, um trabalhador
mais gabaritado, melhor formado. Esse é nosso
desafio.

Fico assustado com essa prática de mudar
programas no Brasil. Cada Ministro que entra muda
tudo. Temos um plano decenal e não um anual.
Quando sai um Ministro, acaba aquele compromisso.
Parece que as coisas no Brasil têm de ser feitas
agora, para quem está em exercício. Não se assume
compromisso a médio e longo prazos.

Sabemos que a questão da educação só vai ser
resolvida com investimento maciço e com programas
de médio e longo prazos, que certamente vão
ultrapassar um ou outro Ministro e até o Governo.

Sra. Presidenta, reafirmo, ao fim desta
audiência, o pedido para que a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto envie um telegrama ao
Ministro, manifestando nosso apoio à continuidade do
PET. Que esta Comissão possa imediatamente enviar
nossas manifestações favoráveis. Não ouvi nenhuma
manifestação contrária. Se alguém se omitiu,
paciência. Não se pode trabalhar com quem se omitiu
na exposição.

Repito: que a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, através da Presidência, externe
imediatamente ao Ministério apoio à continuidade, ao
reforço e desenvolvimento do Programa Especial de
Treinamento, assim como a outros programas que
dizem respeito à universidade.

Mais ainda: pedimos audiência. Esperamos que
o Sr. Ministro possa nos atender, no Congresso ou no
MEC, de maneira respeitosa e a tempo. Esperamos
que haja esse encaminhamento, como sinalizaram as
várias intervenções diferentes aqui feitas.

Por fim, além de reafirmar nossa solidariedade
às manifestações feitas diante do Congresso, solicito
que seja registrado nos Anais desta Comissão, por
ocasião desta audiência pública, o pronunciamento
da Senadora Emília Fernandes feito dia 9 de
setembro de 1999 - e o mundo não acabou nesse
dia, nem vai acabar, principalmente, se tivermos
programas como o PET ajudando a formar
profissionais para o Brasil deste e do próximo milênio
-, e também o pronunciamento do Deputado Padre
Roque sobre o PET, como forma de externas nossas
responsabilidades e nossos compromissos. Temos
realizado muitos debates. Convidamos
representantes do MEC para que venham expor suas
razões, seus argumentos. Infelizmente, não sei se é
prática do MEC recusar-se a comparecer a debates
ou se esse fato foi aleatório. Se for praxe, lamento
muito, porque o campo da educação é, por
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excelência, o do debate, do confronto de idéias, para
se descobrir o que é melhor para o desenvolvimento
econômico e social do Brasil, um país independente,
soberano, com ciência e tecnologia para colocar ess
es conhecimentos a serviço do povo brasileiro,
principalmente os excluídos e marginalizados, que às
vezes não chegam a ter acesso à educação nem à
universidade.

Este o meu pronunciamento.

Espero que o MEC possa quebrar essa prática
de manter-se alheio ao debate e trazer-nos suas
idéias. Se forem boas, estaremos aqui para aplaudir.
Senão, estaremos aqui para criticar. Mais do que isso:
estaremos aqui para apresentar alternativas, como o
programa tem apresentado, de maneira concreta,
substanciosa, objetiva e histórica. Há um histórico de
vinte anos sobre esse projeto. E há uma avaliação
muito positiva do próprio Governo a esse respeito.
Então, por que paralisar um programa como este? Se
é preciso mudar, vamos fazê-lo.

Espero que esta Comissão possa encaminhar
no sentido de termos o juízo da verdade hoje e
amanhã.

Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Deputado Pedro Wilson, será acatada
a solicitação de V. Exa. Faremos um
encaminhamento.

Com a palavra o Deputado Osmar Serraglio.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO 
Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, Srs.
Convidados, estudantes, de certo modo estou me
aprofundando agora no assunto, talvez com
reprimenda, em função de eu ser professor
universitário, mas oriundo de universidade particu
lar.

Hoje tive o prazer de receber duas professoras
da Universidade de Maringá, no meu Estado,
Paraná. Quero, de público, dizer que vou abraçar
essa idéia, vou lutar pela continuidade do PET.

Vejo que nós, que militamos na educ.ação, de
fato não podemos, ao invés de acrescentarmos
recursos a esse campo, restringir aquilo que tem
demonstrado eficiência e que tem alcançado
resultados meritórios - é o caso específico das
universidades do Paraná - ,em razão do quê têm
nossa aprovação.

Portanto, quero dizer que estamos de acordo
com a luta pelo prosseguimento do PET. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Com a palavra a Deputada Angela
Guadagnin.

A SRA. DEPUTADA ANGELA GUADAGNIN
Sra. Presidenta, quero dar ciência à Comissão

de resposta que recebi a requerimento feito no
plenário da Câmara, em virtude da nossa
preocupação com a extinção do PET e da criação
de um novo programa de financiamento para a
compra de equipamentos, prevista pelo Ministério.
Não vou ler o requerimento, porque ele diz respeito
mais ou menos ao que todos falaram. Além disso,
todos têm acesso a essa documentação.

Quanto ao pedido de audiência para que o
Ministro venha esclarecer todas as indagações
feitas aqui, não tivemos resposta.

O Deputado Osmar Serraglio acabou de dizer
que é oriundo de uma universidade particular.
Segundo os números enviados pelo próprio MEC
em resposta aos nossos requerimentos, 238 alunos
vão deixar de receber essp complementação de
ensino em escolas particulares, dos quais 24 em
universidades municipais, 211 em estaduais e 2.305
em escolas federais. Esse é o número de alunos
que serão prejudicados com a extinção do PET.

O mais grave, entretanto, é que temos visto,
em todas as áreas sociais, no Orçamento de 1999,
um contingenciamento contínuo de todos os
Ministérios, com a desculpa do ajuste fiscal imposto
pelo FMI. Mesmo depois de contingenciado, ainda
vemos a não-liberação de recursos nessas diversas
áreas. Portanto, deixa-se de investir no ser humano,
na formação profissional, na qualificação do
estudante para investir em área de equipamentos,
com certeza estrangeiros. Mais uma vez, os
recursos nacionais deixam de ser investidos no
humano nacional, na nossa qualificação
profissional, para ser enviado a outros países.

Por essa razão, manifestamos nosso repúdio,
primeiro à extinção do PET; segundo, ao
não-comparecimento do MEC a esta Comissão para
dizer - esclarecido já está - publicamente que
País este Governo quer criar.

Fica, portanto, registrado nosso repúdio e a
afirmação de que não só os estudantes das escolas
de ensino público superior têm direito a uma
qualificação profissional, mas também os
estudantes das escolas particulares.

Quanto aos recursos que vão ser
contingenciados, hoje é o ser humano que está
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recebendo. Amanhã, provavelmente, será uma
máquina. É muito fácil contingenciar recursos para
máquinas. Mais fácil ainda é não liberar esses
recursos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) Esta Presidência comunica aos
membros da Comissão que não obteve resposta do
Ministério até agora. Então, vamos fazer as
considerações finais, se assim o desejarem.
Posteriormente, tentaremos entrar em contato
novamente, para poder,avisar aos gabinetes.

(Não identificado) - Na reunião da tarde, às
15h, talvez V. Exa. possa nos dar essa respostas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Possivelmente.

Concedo a palavra ao Sr. Dante Baroni, para
as considerações finais.

O SR. DANTE BARONI - Quero agradecer
a V. Exas. a oportunidade de debater sobre esse
programa. Apareceram propostas bastante
concretas no sentido' de que haja uma audiência
com o Ministro da Educação ou com o Presidente
da Capes. A meu ver, essa discussão deveria ser
feita nesta Casa, sim. '

Quanto ao desrespeito, ao
não-comparecimento do representante do MEC,
acho excelente a proposta do Deputado Agnelo
Queiroz de fazer uma moção mais forte, porque o
primeiro documento justificava a ausência do Prof.
Abílio em razão de viagem ao exterior. Não era
verdadeiro. Hoje veio outra comunicação.

Volto a frisar que temos a dignidade de fazer
um trabalho sério, competente. E não vamos nos
encontrar com o representante do MEC em q~alquer

lugar, no corredor, atrás de um biombo. Não
estamos aqui para falar atrás de biombos, mas para
falar publicamente nesta Casa que representa a
Nação. Não vamos falar em corredores. (Palmas
prolongadas.)

Quero passar à Presidência da Comissão
abaixo-assinados colhidos em todo o País e as
moções de aprovação à continuidade do PET.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Será recebido o documento e passa
do a todos os Deputados membros da Comissão,
para que S. Exas. tenham conhecimento.

Agradecemos a todos os convidados a
presença nesta audiência pública, bem assim aos
demais presentes.

Nada mais havendo a tratar, encerro os
trabalhos, antes convocando reunião extraordinária
para hoje, dia 28, às 15h, no Plenário nQ 16.

Está encerrada a reunião.
Ata da 441 Reunião Extraordinária, realizada

em 28 de setembro de 1999
Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia

vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e
nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário nQ 16 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Elvira. O livro de presença registrou o comparecimento
dos seguintes Senhores Deputados: Maria Elvira,
Presidenta; Celcita Pinheiro, Vice-Presidenta; Ademir
Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Eduardo
Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Flávio Arns,
Norberto Teixeira, Oliveira Filho e Pedro Wilson,
titulares; e Gilmar Machado, Iara Bernardi, Professor
Luizinho e Joel de Hollanda, suplentes: Deixaram de
registrar suas presenças os Deputados Evandro
Milhomen, Fernando Marroni, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, Luis Barbosa,
Marisa Serrano, Nelson Marchezan, Nilson Pinto,
Osvaldo Biolchi, Walfrido Mares Guia e Zezé
Perrella. Justificou a ausência a Deputada Nice Lobão.
Ata: Havendo número regimental, a Presidenta
declarou abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da ata da reunião anterior, realizada em 22 de
setembro, em virtude de sua distribuição por cópias.
Logo após, submeteu a ata à discussão. Não
havendo quem quisesse discuti-Ia foi imediatamente
submetida à votação, tendo aprovação unânime.
Matéria sobre a Mesa: Requerimento do Senhor
Gilmar Machado, solicitando a convocação do
Ministro de Estado da Educação, Sr. Paulo Renato
Souza, para discutir o Programa Especial de
TreiAamento - PET. Anunciada a votação, tiveram
concedida a palavra para encaminhá-la os
Deputados Gilmar Machado, Ademir Lucas, Eurico
Miranda, Átila Lira, Agnelo Queiroz e Eber Silva.
Submetido à votação, o requerimento foi aprovado,
contra o voto do Deputado Átila Lira. Anunciando o
resultado o Deputado Átila Lira pediu a verificação
de votação. A Presidenta procedeu à chamada
nominal dos Deputados. Votaram sim ao
requerimento 11 senhores deputados; votaram
não ao requerimento 3 senhores deputados.
Constatada a falta de "quorum", a Presidenta
encerrou a reunião. Ordem do Dia: A)



52314 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Requerimentos: 1 - dos Srs. Pedro Wilson e Pa
dre Roque - que "solicita a realização, com o
auxílio do Tribun'àl de Contas da União, de audi
toria contábil, financeira, operacional e
orçamentária no Fundef - Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino e Valorização do
Magistério". Adiado. 2 - dos Srs. Gilmar Machado
e Walter Pinheiro - que "solicita a realização de
reunião de audiência pública para discutir
irregularidades no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério FUNDEF".
Anunciado o Requerimento, tiveram concedida a
palavra pela ordem os Deputados Átila Lira,'
Marisa Serrano, João Matos; Ademir Lucas, Nel
son Marchezan, Esther Grossi e Gilmar Machado.
A Deputada Marisa Serrano requereu o adiamento
da votação. Submetido à votação, o requerimento
da Deputada Marisa Serrano teve aprovação
unânime. 3. Do Sr. Luis Barbosa - que "solicita
seja convidado o Sr. Leonardo Nunes da Cunha,
Reitor 'pro tempore' da Universidade Federal de
Roraima, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
não convocação, no mês de julho de 1999, de
eleição para escolha do novo reitor". Adiado. 4. Do
Sr. Pedro Wilson - que "requer a realização de
reunião de audiência pública, para tratar de
questões relativas ao esporte no Brasil". Adiado.
B - Relatórios: 5 - do Sr. Gilmar Machado - no qual
"relata a situação do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a atual
política de preservação do Patrimônio Cultural no
Brasil e apresenta uma síntese sobre as audiências
públicas realizadas pela Comissão sobre o assunto,
propondo sugestões e encaminhamentos". Adiada a
votação. C - Proposições sujeitas a apreciação pelo
Plenário da Casa: Tramitação Ordinária: 6 - Projeto
de Decreto Legislativo nº 426/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "susta os efeitos da Portaria nº 646, de
14 de maio de 1997, do Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, que regulamenta a
implantação do disposto nos artigos 39 e 42 da Lei
nº 9.394/96 e do Decreto nº 2.208/97, e dá outras
providências". Relator: Deputado Eduardo Seabra.
Parecer: contrário. Adiado. D - Proposições sujeitas
a Apreciação Conclusiva das Comissões:
Tramitação Ordinária: 7 - Projeto de Lei nQ290/99 
do Sr. Marcos de Jesus - que "institui Jesus Cristo
como Padroeiro do Brasil". Relator: Deputado
Oliveira Filho. Parecer: favorável. Adiado. 8 
Projeto de Lei nQ287/95 - do Sr. Augusto Viveiros 
que "veda a cobrança de taxa de inscrição em ves-

tibular, nas universidades federais". Apensados: PL
nº 3.128/97, 3.791/97, 4.650/98, 4.050/98 e 353/99.
Relator: Deputado Átila Lira. Parecer: contrário ao
PL nº 287/95 e aos PL nQs 3.128/97, 3.791/97,
4.050/98, 4.650/98 e 353/99, apensados. Adiado.
9 - Projeto de Lei nº 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa
- que "destina as receitas financeiras dos prêmios
prescritos ou acumulados da Loteria Federal, Loteria
Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena
e Sena Especial) ao Programa Comunidade
Solidária". Apensados: PL nºs 1.822/96, 2.645/96,
3.835/97 e 4.213/98. Relator: Deputado Osvaldo
Biolchi. Parecer: contrário ao PL nº 427/95 e aos PL
nºs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98,
apensados. Adiado. 10 - Projeto de Lei nº 1.808/96
- da srª Zulaiê Cobra - que estabelece a exigência
de avaliação anual das universidades e
estabelecimentos isolados de ensino superior".
Apensado: PL nº 2.976/97. Relator: Deputado
Gastão Vieira. Parecer: contrário ao PL nº 1.808/96
e ao PL nº 2.976/97, apensado. Adiado. 11 - Projeto
de Lei nQ 2.728/97 - do Sr. Aldir Cabral - que
"modifica a Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949,
com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5.110,
de 22 de setembro de 1966, que institui o Dia
Nacional de Ação de Graças e dá outras
providências". Relator: Deputado Átila Lira. Parecer:
contrário. Adiado. 12 - Projeto de Lei nº 2.742/97
do Sr. Ricardo Gomyde - que "altera o art. 56 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional". Apensados: PL nºs 2.760/97 e 440/99.
Relator Substituto: Deputado Gilmar Machado.
Parecer: favorável, com substitutivo. Adiado. 13 
Projeto de Lei nº 3.124-A/97 - do Sr. Barbosa Neto
- que "dispõe sobre a regulamentação da profissão
de psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais Psicopedagogia e determina
outras providências. Relatora: Deputada Marisa
Serrano. Parecer: favorável, com emendas, e
contrário à emenda apresentada na Comissão. Vista
concedida ao Deputado Gilmar Machado, em
22-9-99. Adiado. 14 - Projeto de Lei nº 3.618/97 
do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre o
processo de autorização de novos cursos de
Medicina e Odontologia". Apensados: PL nQs
3.719/97 e 4.230/98. Relator: Deputado Agnelo
Queiroz. Parecer: favorável ao PL nº 3.618/97 e
aos PL nºs 3.719/97 e 4.230/98, apensados.
Adiado. 15 - Projeto de Lei nº 3.730/97 - da srª
Esther Grossi - que "acrescenta dispositivo ao Artigo
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n da Lei 9.394196". Relatora: Deputada Marisa
Serrano. Parecer: favorável, com emenda. Adiado.
16 - Projeto de Lei Nº 3.805/97 - do Sr. Marçal
Filho - que "altera o art. 4º da Lei nº 4.324, de 14 de
abril de 1964, que institui o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras
providências". Apensado: PL nº 4.299/98. Relator:
Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável ao PL
nº 3.805/97 e contrário ao PL nº 4.299/98,
apensado. Vista conjunta concedida aos Deputados
Marisa Serrano e João Matos, em 1-9-99. A
Deputada Marisa Serrano apresentou voto em
separata, contrário. Adiado. 17 - Projeto de Lei nº
3.923/97 - do Sr. Ivan Valente e outros - que
"modifica a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério". Apensados: PL nºs
4.222/98, 4.244/98, 4.758/98, 4.763/98, 4.676/98,
4.880/98, 1/99, 241/99, 328/99, 431/99 e 747/99.
Relator: Deputado Noberto Teixeira. Parecer:
contrário ao PL nº 3.923/97 e aos PL 4.280/98 e
1/99, apensados, e favorável aos PL nº 4.222/98,
4.244/98, 4.758/98, 4.676/98, 4.880/98, 328/99,
431/99 e 747/99, apensados e às emendas nºs 1/99
e 2/99, com substitutivo. Adiado. 18 - Projeto de Lei
nº 3.984/97 - daSrª Esther Grossi - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei nº
9.394/96". Apensado: PL nº n3/99. Relatora:
Deputada Marisa Serrano. Parecer: favorável ao PL
nº 3.984/97 e contrário ao PL nº 773/99, apensado.
Adiado. 19 - Projeto de Lei nº 23/99 - do Sr. Paulo
Rocha - que "dispõe sobre a matrícula de criança
de seis anos de idade no ensino fundamental". Re
lator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer: contrário.
Adiado. 20 - Projeto de Lei nº 77/99 - do Sr. Enio
Bacci - que "acresce os incisos XIII, XIV E XV ao
art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990".
Apensados: PL nºs 93/99, 179/99, 378/99, 557/99,
599/99,847/99, 850/99 e 940/99. Relator: Deputado
Pedro Wilson. Parecer: favorável, com substitutivo,
ao PL nº n/99 e aos PL nºs 93/99, 179/99, 378/99,
557/99, 599/99, 847/99, 850/99 e 940/99,
apensados. Vista concedida ao Deputado Osvaldo
Biolchi, em 1-9-99, que aprensentou voto em
separado, contrário ao PL nº n /99 e aos PL nºs
93/99, 179/99, 378/99, 5n/99,847/99 850/99 e
940/99, apensados. Adiado. 21 - Projeto de Lei nº
1n/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que "altera a Lei nº
9.093, de 12 de setembro de 1995, que dispõe
sobre feriados". / Relator: 'Deputado Luis Barbosa.
Parecer: favorável, com emenda. Vista concedida
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ao Deputado Pedro Wilson, em 25-8-99. Adiado. 22
- Projeto de Lei nº 230/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dispõe sobre o ensino das disciplinas de
Medicina Legal nos cursos supeiores de Deireito".
Apensados: PL nº 689/99. Relator: Deputado
Ademir Lucas. Parecer: contrário ao PL nº 230/99 e
ao PL nº 689/99, que apensado. Adiado. 23 
Projeto de Lei nº 254/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "altera dispositivo da Lei nº 8.913, de 12 de
julho de 1994, que dispõe sobre a municipalização
da merenda escolar". Relator: Deputado Fernando
Marroni. Parecer: favorável. Adiado. 24 - Projeto de
Lei nº 292/99 - do Sr. Marias de Jesus - que
"institui o Dia da Bíblia". Relator: Deputado Oliveira
Filho. Parecer: favorável. Adiado. 25 - Projeto de
Lei nº 343/99 - do Sr. Chico da Princesa - que
"institui a Semana de Prevenção do Aborto e dá
outras providências". Relator: Deputado Agnelo
Queiroz. Parecer: favorável. Vista concedida ao
Deputado Átila Lira, em 25-8-99, que apresentou
voto em separado, contrário. Adiado. 26 - Projeto
de Lei nº 415/99 - do Sr. Alceu Collares - que
"altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação.
Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer:
contrário. Adiado. 27 - Projeto de Lei nº 480-A/99 
do Sr. Regis Cavalcante - que "altera o nome do
Aeroporto Campo dos Palmares, Estado de
Alagoas". Deputado Agnelo Queiroz. Parecer:
favorável. Adiado. 28 - Projeto de Lei nº 656/99 
da srª Maria Lúcia - que "cria cadastro obrigatório
de saúde preventiva nos estabelecimentos de
ensino e dá outras providências". Relator: Deputado
João Matos. Parecer: favorável. vista concedida ao
Deputado Professor Luizinho, em 25-8-99, que
apresentou voto em separata, contrário. Adiado. 29
- Projeto de Lei nº 782/99 - do Sr. Ursicino Queiroz
- que "institui o dia 2 de julho como o dia da
Libertação do Brasil". Relator: Deputado Noberto
Teixeira. Parecer: favorável. Vista concedida ao
Dep~tado Eurico Miranda em 25-8-99, que
apresentou voto em separado,contrário. Adiado. 30
- Projeto de Lei nº 789/99 - do Sr. Marcos de Jesus
- que "dispõe sobre medidas emergentes de
combate à prostituição infanto-juvenil". Relatora:
Deputada Celcita Pinheiro. Parecer: favorável, com
emenda. Adiado. 31 - Projeto de Lei nº 825/99 - do
Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a
inclusão obrigatória da disciplina 'Linguagem de
Programação de Computador' nos currículos
escolares dos estabelecimentos do ensino médio,
ds redes públicas e privada em todo o País". Rela-
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tor: Deputado Luis Barbosa. Parecer: contrário.
Adiado. 32 - Projeto de Lei nll 958/99 - do Sr. lédio
Rosa - que "dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional da Defensoria Pública Pública". Relator:
Deputado Ademir Lucas. Parecer: favorável. Adiado.
33 - Projeto de Lei nº 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei
6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências. Relator:
Deputado Evandro Milhomen. Parecer: favorável.
adiado. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta
convocou reunião ordinária para o dia 29 de
setembro,quarta-feira,às dez horas, no Plenário nQ

10, e encerrou os trabalhos às dezesseis horas e
des minutos. E, para constar, eu, Carla Rodrigues
de Medeiros, Secretária, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pela
Presidenta, Deputada Maria Elvira, e aplicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 45l! Reuniio Ordinária, realizada em
29 de setembro de 1999

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte
e nove de setembro de mil novecentos e noventa e
nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Elvira. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Maria Elvira, Presidenta; Marisa Serrano
e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentas; Ademir Lucas,
Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Eurico Miranda, Evandro Milhomen,
Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Barbosa, Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Noberto Teixeira, Osvaldo
Bolchi, Oliveira Filho, Pedro Wilson e Walfrido Mares
Guia, titulares; e Bonifácio de Andrada, Celso Jacob,
Dino Fernandes, Gilmar Machado, Glycon Terra
Pinto, Iara Bernardi, Pedro Fernandes, Professor
Luizinho, Raimundo Gomes de Matos e Sérgio Reis,
suplentes. Deixaram de registrar suas presenças os
Deputados Eber Silva, José Melo e Zezé Perrella.
Justificou a ausência a Deputada Nice Lobão.
Compareceram também os Deputados Sérgio
Novaes, Serafim Venzon, Padre Roque, Gonzaga
Patriota e Angela Guadagnin. ATA: Havendo número
regimental, a Presidenta declarou abertos os
trabalhos, dispensando a leitura das atas das
reuniões anteriores, realizadas em 28 de setembro,
em virtude de sua distribuição por cópias. Logo após,
submeteu as atas à discussão. Não havendo quem

quisesse discuti-Ias foram imediatamente submetidas
à votação, tendo aprovação unânime. ORDEM DO
DIA: A) REQUERIMENTOS: 1 - dos Srs. Pedro Wil
son e Padre Roque - que "solicita a realização, com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, de auditoria
contábil, financeira, operacional e orçamentária no
Fundef - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino e Valorização do Magistério". Anunciada a
votação, tiveram concedida a palavra para
encaminhá-Ia os Deputados Padre Roque, Marisa
Serrano e Ademir Lucas. Submetido à votação, o
requerimento teve aprovação unânime. 2 - dos Srs.
Gilmar Machado e Walter Pinheiro - que "solicita a
realização de reunião de audiência pública para
discutir irregularidades no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF". Anunciado a
votação, tiveram concedida a palavra para
encaminhá-Ia os Deputados Gilmar Machado e
Marisa Serrano. Submetido à votação, o
requerimento teve aprovação unânime. 3 - do Sr.
Luiz Barbosa - que "solicita seja convidado o Sr. Leo
nardo Nunes da Cunha, Reitor 'pro tempore' da
Universidade Federal de Ror~ima, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a não cónvocação, no mês de
julho de 1999, de eleição para escolha do novo reitor".
Adiado - 4. Do Sr. Pedro ~i1son - que "requer a
realização de reunião de audiência pública, para
tratar de questões relativas ao esporte no Brasil". O
autor do requerimento solicitou a retirada de pauta.
Em votação, a solicitação do Deputado Pedro Wilson
foi por unanimidade aprovada. Retirado de pauta. 5 
do Sr. Gilmar Machado, que "solicita a convocação do
Ministro de Estado da Educação, Sr. Paulo Renato
Souza, para discutir o Programa Especial de
Treinamento - PET". O Deputado Gilmar Machado
solicitou a retirada de pauta do requerimento. Em
votação, a solicitação foi por unanimidade aprovada.
B - RELATÓRIOS: 6 - Do Sr. Gilmar Machado - no
qual "relata a situação do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a atual
política de preservação do Patrimônio Cultural do
Brasil e apresenta uma síntese sobre as audiências
públicas realizadas pela Comissão sobre o assunto,
propondo sugestões e encaminhamentos".
Anunciada a votação, tiveram concedida a palavra
para encaminhá-Ia os Deputados Gilmar Machado e
Marisa Serrano. Submetido à votação, o relatório teve
aprovação unânime. C - PROPOSiÇÕES SUJEITAS
A APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 7 - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 426/97 - do Sr. Inácio
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Arruda - que "susta os efeitos da Portaria n2646, de
14 de maio de 1997, do Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, que regulamenta a
implantação do disposto nos artigos 39 e 42 da Lei
9.394/96 e do Decreto n2 2.208/97, e dá outras
providências". Relator: Deputado EDUARDO
SEABRA. Parecer: contrário. Adiado. D 
PROPOSiÇÕES SUJEITAS A APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES: TRAMITAÇÃO
ORDINÁRIA: 8 - PROJETO DE LEI N2 290/99 - do
Sr. Marcos de Jesus - que "institui Jesus Cristo
como Padroeiro do Brasil". Relator: Deputado
OLIVEIRA FILHO. Parecer: favorável. Anunciada a
votação, tiveram concedida a palavra para
encaminhá-Ia os Deputados Gilmar Machado, Nilson
Pinto, Marcos de Jesus e Glycon Terra Pinto.
Falaram, também, para orientar suas bancadas, os
Deputados Evandro Milhomen, Eurico Miranda e
Professor Luizinho. O Deputado Oliveira Filho, rela
tor da matéria, teve concedida a palavra para
esclarecer as razões do seu parecer. Submetido à
votação, o parecer do relator foi rejeitado, contra o
voto em separado do Deputado Oliveira Filho.
Anunciado o resultado, o Deputado GlycOJ:1 Terra
Pinto solicitou verificação de votação. A Presidenta
procedeu, então, à chamada nominal dos membros.
Procedida a chamada, a Presidenta anunciou que o
numero de votantes havia sido de 20 senhores
deputados, sendo que 16 votaram contrariamente
ao parecer do relator e 4 favoravelmente a ele.
Rejeitado o parecer do relator, a Presidenta
designou como relator substituto o Deputado
Evandro Milhomen, para redigir o parecer contrário.
9 - PROJETO DE LEI Nl! 287/95 - Do Sr. Augusto
Viveiros - que ''veda a cobrança de taxa de
inscrição em vestibular, nas universidades federais".
Apensados: PL n2s 3.128/97, 3.791/97, 4.650/98,
4.050/98 e 353/99. Relator: Deputado ÁTILA LIRA.
Parecer: contrário ao PL n2 287/95 e aos PL n2s
3.128/97, 3.791/97, 4.050/98, 4.650/98 e 353/99,
apensados. Adiado. 10 - PROJETO DE LEI N2
427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as
receitas financeiras dos prêmios prescritos ou
acumulados da Loteria Federal, Loteria Esportiva
Federal e Loteria de Numeras (Loto, Sena e Sena
Especial) ao Programa Comunidade Solitária",
Apensados: PL n2s 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e
4.213/98. Relator: Deputado OSVALDO BIOLCHI.
Parecer: contrário ao PL n2 427/95 e aos PL n2s
1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98,
apensados. Adiado. 11 - PROJETO DE LEI N2

1.808/96 - da srª Zulaiê Cobra - que "estabelece a
exigência de avaliação anula das universidades e
estabelecimentos isolados de ensino superior'.
Apensado: PL nº 2.976/97. Relator: Deputado
GASTÃO VIEIRA. Parecer: contrário ao PL nl!
1.808/96 e ao PL nº 2.976/97, apensado. Adiado. 12
- PROJETO DE LEI Nº 2.728/97 - do Sr. Aldir
Cabral - que "modifica a Lei nº 781, de 17 de agosto
de 1949, com a redação que lhe foi dada pela Lei
nQ 5.110, de 22 de setembro de 1966, que institui o
Dia Nacional de Ação de Gra9as e dá outras
providências". Relator: Deputado Atila Lira. Parecer:
contrário. Adiado. 13 - Projeto de Lei nº 2.742/97 
do Sr. Ricardo Gomide - que "altera o art. 56 da Lei
n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional". Apensados: PL nºs 2.760/97 e 440/99.
Relator Substituto: Deputado Gilmar Machado.
Parecer: favorável, com substitutivo. Adiado. 14 
Projeto de Lei nº 3.124-N97 - do Sr. Barbosa Neto
- que "dispõe sobre a regulamentação da profissão
de psicopedagogia e determina outras providências.
Relatora: Deputada Marisa Serrano. Parecer:
favorável, com emendas, e contrário à emenda
apresentada na Comissão. Vista concedida ao
Deputado Gilmar Machado, em 22-9-99. Adiado.15
- Projeto de Lei nº 3.618/97 - do Senhor Gonzaga
Patriota - que "dispõe sobre o processo de
autorização de novos cursos de Medicina e
Odontologia". Apensados: PL nOs 3.719/97 e
4.230/98. Relator: Deputado Agnelo Queiroz.
Parecer: favorável ao PL nl! 3.618/97 e aos PL n2s
3.719/97 e 4.230/98, apensados. Adiado. 16 
Projeto de Lei nl! 3.730/97 - da srª Esther Grossi 
que "acrescenta dispositivo ao artigo 77 da Lei nO
4.394/96". Relatora: Deputada Marisa Serrano.
Parecer: favorável, com emenda. Adiado. 17 
Projeto de Lei nQ 3.805/97 - Do Sr. Marçal Filho 
que "altera o art. 4l! da Lei nº 4.324, de 14 de abril
de 1964, que institui o Conselho Federal e os
Cons-elhos Regionais de Odontologia e dá outras
providências". Apensado: PL nº 4.299/98. Relator:
Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável ao PL
n2 3.805/97 e contrário ao PL nQ 4.299/98,
apensado. Vista conjuntiva concedida aos
Deputados Marisa Serrano e João Matos, em
1-9-99. A Deputada Marisa Serrano apresentou voto
em separado, contrário. Adiado. 18 - Projeto de Lei
n2 3.923/97 - do Sr. Ivan Valente e outros - que
"modifica a Lei n2 4.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e.
desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
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Valorização do Magistério". Apensados: PL n2

4.222/98, 4.280/98, 4.244/98. 4.758/98. 4.763/98,
4.676/98, 4.880/98, 1/99, 241/99, 328/98, 431/99 e
747/99.. Relator: Deputado Noberto Teixeira.
Parecer: contrário ao PL n2 3.923/97 e aos PL n2s
4.280/98, 4.763/98 e 1/99, apensados, e favorável
aos PL n2s 4.222/98, 4.758/98, 4.763/98,4.676/98,
4.880/98, 1/99, 241/99, 3278/99, 431/99 e 737/99.
Relator: Deputado Norberto Teixeira. Parecer:
contrário ao PL n2 3.932/97 e aos PL n2s 4.280/98,
4763/98 e 1/99, apensados, e favorável aos PL n2s
4.222/98, 4.244/98, 4.758/98, 4.676/98, 4.880/98,
3287/99, 241/99, 431/99, 747/99, apensados e às
emendas n2s 1/99 e 2/99, com substitutivo. Adiado.
19 - Projeto de Lei n2 3.984/97 - da Srll Esther
Grossi - que "acrescenta parágrafo único ao art. 62
da Lei n2 4.394/96". Apensado: PL n2 773/99.
Relatora: Deputada Marisa Serrano. Parecer:
favorável ao PL n2 3.984/97 e contrário ao PL n2

773/99, apensado. Adiado. 20 - Projeto de Lei nll

23/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "dispõe sobre a
matrícula de crianças de seis anos de idade no
ensino fundamental". Relator: deputado Eduardo
Seabra. Parecer: contrário. Adiado. 21 - Projeto de
Lei j,2 77/99 - do Sr. Ênio Bacci - que "dispõe sobre
os incisos XII, XIV, e XV ao art. 20 da Lei nll 8.036,
de 11 de maio de 1990". Apensados: PL n2s 93/99,
179/99, 378/99, 557/99, 599/99, 847/99, 850/99 e
940/99. Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer:
favorável, com substitutivo, ao PL n2 77/99 e ao PL
n2s 93/99, 179/99, 378/99, 557/99, 599/99, 847/99
850/99 e 940/99, apensados. Vista concedida ao
Deputado Osvaldo Biolchi, em 1-9-99, que
apresentou voto em separado, contrário ao PL n2

77/99 e aos PL n2 93/99, 179/99, 378/99, 557/99,
599/99, 847/99, 850/99 e 940/999, apensados.
Adiado. 22 - Projeto de Lei n2 177/99 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "altera a Lei n2 9.093, de 12 de
setembro de 1995, que dispõe sobre feriados". Re
lator: Deputado Luis Barbosa. Parecer: favor,ável,
com emenda. Vista concedida ao Deputado Pedro
Wilson, em 25-8-99. Adiado. 23 - Projeto de Lei n2

230/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre
o ensino das disciplinas de Medicina Legal nos
cursos superiores de Direito". Apensado: PL n2

689/99. Relator: Deputado Ademir Lucas. Parecer:
contrário ao PL n2 230/99 e ao PL n2 689/99,
apensado. Adiado. 24 - Projeto de Lei n2 254/99 
do Sr. Rubens Bueno - que "altera o dispositivo da
Lei n2 8.913, de 12 de julho de 1994, que dispõe
sobre a municipalização da merenda escolar". Rela
tor: Deputado Fernando Marroni. Parecer: favorável.

Adiado. 25 - Projeto de Lei n2 292/99 - do Sr.
Marcos de Jesus - que "institui o Dia da Bíblia". Re
lator: Deputado Oliveira Filho. Parecer: favorável.
Adiado. 26 - Projeto de Lei n2 343/99 - do Sr. Chico
da Princesa - que "institui a Semana de Prevenção
do Aborto e dá outras providências". Relator:
Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável. Vista
concedida ao Deputado Átila Lira, em 25-8-99, que
acrescentou voto em separado, contrário. Adiado.
27 - Projeto de Lei n2 415/99 - do Sr. Alceu
Collares - que "altera a Lei n2 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação. Relator: Deputado Eduardo
Seabra. Parecer: contrário. Adiado. 28 - Projeto de
Lei n2 480-N99 - do Sr. Regis Cavalcante - que
"altera o nome do Aeroporto Campo dos Palmares,
no Estado de Alagoas". Relator: deputado Agnelo
Queiroz. Parecer: favorável. Adiado. 29 - Projeto de
Lei n2 565/99 - da SrI Maria Lúcia - que cria
cadastro obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras
providências". Relator: Deputado Professor
Luizinho, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Adiado. 30 - Projeto de Lei n2

594/99 - Do Sr. Bispo Wandérval - que "altera a Lei
n2 9.696, de 12 de setembro de 1998, que dispõe
sobre a regulamentação da profissão de Educação
Física e cria os respectivos Conselho federal e
Conselhos Regionais de Educação Física, a fim de
suprimir a permissão do exercício da profissão por
práticos. Apensado: PL n2 1.116/99. Relator:
Deputado Oliveira Filho. Parecer: favorável ao PL n2

594/99 e contrário ao PL n2 1.116/99, apensado.
Adiado. 31 - Projeto de Lei n2 782/99 - do Se.
Ursicino Queiroz - que "institui o Dia 2 de julho
como o Dia da Libertação do Brasil". Relator:
Deputado Miranda, em 25-8-99, que apresentou
voto em separado, contrário. Adiado. 32 - Projeto
de Lei n2 789/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que
"dispõe sobre medidas emergenciais de combate à
prostituição infanto-juvenil". Relatora: Deputada
Celcita Pinheiro. Parecer: favorável, com emenda.
Adiado. 33 - Projeto de Lei nll 825/99 - do Sr.
Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória da disciplina 'Linguagem de
Programação de Computador' nos currículos
escolares dos estabelecimentos do ensino médio,
das redes públicas e privada em todo o País". Rela
tor: Deputado Luis Barbosa. Parecer: contrário.
Adiado. 34 - Projeto de Lei nll 958/99 - do Sr. lédio
Rosa - que "dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional da defensoria Pública". Relator: Deputado
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Ademir Lucas. Parecer: favorável. Adiado. 35 
Projeto de Lei n2 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "dá nova redação ao § 32 do art. 12 da Lei n2

6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências. Relator:
Deputado Evandro Milhomem. Parecer: favorável.
Adiado. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta
convocou reunião extraordinária para hoje, dia 29
de setembro, quarta-feira, às onze horas e trinta
minutos, no Plenário 10, para ouvir, em audiência
pública, o Dr. Abílio Baeta Neves, Presidente da
Capes, sobre o Programa Especial de Treinamento
(PET) e encerrou os trabalhos às onze horas e vinte
minutos. E, para constar, eu, Carla Rodrigues de
Medeiros, Secretária, lavrei Ata, que depois de lida
e aprovada, será assinada pela Presidenta,
Deputada Maria Elvira, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.

Ata da 46l! Reunião Extraordinária, realizada
em 29 de setembro de 1999

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e
nove de setembro de mil novecentos e noventa e
nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário n2 10 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Elvira. O livro qe presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira,
Celcita Pinheiro, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Eurico Miranda, Evandro Milhomen, Fernando
Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João Matos, Luis
Barbosa, Maria Elvira, Marisa Serrano, Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo
Biolchi, Oliveira Filho, Pedro Wilson e Walfidro Mares
Guia, titulares; e Gilmar Machado, Professor Luizinho
e Sérgio Reis, suplentes. Deixaram de registrar as
suas presenças os Deputados Eber Silva, .Jonival
Lucas Junior, José Melo e Zezé Perrella. Justificou
sua ausência a Deputada Nice Lobão. A presidenta;
Deputada Maria Elvira, declarou aberto os trabalhos e
informou que a Comissão estava reunida com o
objetivo de debater os cortes de verbas para os
programas PET (Programa Especial de Treinamento)
e PIBIC (Programa Institucional de Iniciação
Científica), e asmedidas adotadas pelo Ministério da
Educação relativamente aos dois Programas. Após
anunciar o nome do expositor, Dr. Abílio Afonso
Baeta Neves, Presidente da Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), e convidá-lo para tomar assento à mesa, a
Presidenta, por sugestão acatada pelo Plenário da

Comissão, estendeu o convite ao Sr. Dante Baroni,
Integrante da Comissão Executiva Nacional em
Defesa dos Grupos PET, para compor a mesa, na
qualidade de expositor. Findas as exposições, a
Presidenta deu início à Fase de debates, concedendo
a palavra aos Deputados Agnelo Queiroz, Gilmar
Machado, Fernando Marroni, Professor Luizinho,
Nelson Marchezan, Gastão Vieira, Átila Lira, Esther
Grossi e Babá, que tiveram seus questionamentos
respondidos pelo Dr. Abílio Afonso Baeta Neves.
Nada mais havendo a tratar, a Presidenta agradeceu
a presença de todos, comunicou que a reunião foi
gravada e, após taquigrafada, traduzida e
datilografada, passará a fazer parte integrante desta
Ata e encerrou os trabalhos às treze horas e vinte
minutos, antes convocando os membros da
Comissão para reunião de audiência pública a ser
realizada amanhã, dia trinta de setembro, às dez
horas, no plenário n2 10. E, para constar, eu, Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pela Presidenta, Deputada Maria Elvira, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Declaro abertos os trabalhos desta 45!! reunião da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Dispensada a leitura das atas das reuniões
anteriores, realizadas em 28 de setembro, coloco-as
em discussão.

Não havendo quem queira discuti-Ias,
submeto-as à votação.

Aqueles que as aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)

Aprovadas.
A Ordem do Dia apresenta requerimento dos

Srs. Deputados Pedro Wilson e Padre Roque, que
solicitam a realização, com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, de auditoria contábil, financeira,
operacional e orçamentária no Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF.

Em votação o requerimento.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra

ao Sr. Deputado Padre Roque, por cinco minutos.
O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sra.

Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, demais ouvintes,
o Fundef, na verdade, foi matéria bastante polêmica
na sua introdução na Casa, mas não podemos deixar
de reconhecer que foi um avanço, principalmente
para o ensino fundamental. Sempre lastimamos não
ter sido aprovado, em vez do Fundef, o Fundeb, que é
bem mais amplo. Mas o Governo tinha suas razões e
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nós as aceitamos, um pouco a contragosto; mas
finalmente as aceitamos.

O que nos leva a fazer este requerimento é
aquilo que neste País parece que se tornou
endêmico, não é mais um problema meramente
circunstancial ou localizado. O dinheiro do Fundef, a
nosso ver, deve ser corretamente aplicado. O que
estamos sabendo, de Norte a Sul deste País, é que
temos inúmeras denúncias de malversação desse
dinheiro. O próprio MEC, com o qual já mantive
contato, está atento ao problema e de fato querendo
uma solução para isso. E nada melhor que o órgão
responsável para fazer a avaliação das
irregularidades cometidas e eventual punição dos,
responsáveis.

Gostaríamos que esta Comissão aprovasse o
requerimento para essa auditoria contábil, financeira,
operacional e orçamentária no Fundef, a fim de que
os nossos alunos de fato fossem privilegiados, os
nossos professores tivessem um aumento real de
salário e as escolas tivessem condições elementares
mínimas de funcionamento.

Portanto, por todas essas razões, solicitamos
que esta Casa, cumprindo uma de suas mais
importantes finalidades - a de acompanhar e
fiscalizar os recursos que a União aloca aos
Municípios e aos Estados _, aprove este
requerimento, no exercício de suas funções
primordiais de acompanhar o Orçamento, fiscalizar
as ações do Governo e principalmente fazer com que
a população brasileira seja bem atendida.

Uma das coisas que mais estimamos é que de
fato, neste ano, consigamos rapidamente fazer essa
audiência, e o TCU o fará com prontidão. Aliás, uma
observação, Sra. Presidenta: o próprio TCU é que nos
sugeriu esse caminho e, para poder fazê-lo, pede que
esta Comissão o autorize plenamente, a fim de que
possa ter toda força legal. Já teria feito isso a pedido
nosso, mas solicitou que pedíssemos essa
autorização da Comissão, para que, aí, sim, 'com
plena legalidade e com muita justificação, pudesse
fazer a auditoria.

Espero que os nobres pares desta Casa
aprovem este requerimento, que, aliás, já foi
protelado algumas vezes, por erro meu, reconheço,
pois não estive presente, até porque não mais faço
parte desta Comissão e infelizmente não posso mais
participar dos debates; estou em outras Comissões
agora. De qualquer forma, peço aos companheiros,
aos amigos Deputados desta Comissão que aprovem
este requerimento e façam jus aos recursos que
todos queremos no ensino fundamental, ainda que

sempre continuemos a pleitear mais recursos e
principalmente uma ampliação dessas verbas para a
educação brasileira.

Era isso, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Para encaminhar, concedo a palavra à Deputada
Marisa Serrano.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Há
um questionamento que gostaria de fazer, antes de
votar, Sra. Presidenta, ao Deputado Padre Roque
sobre a auditoria contábil, financeira, operacional e
orçamentária no Fundef, por intermédio do Tribunal
de Contas da União. É claro que o TCU vai ouvir os
Tribunais de Contas dos Estados, porque esse é o
maior gargalo que temos, e fica um pouco mais
complicado - não sei como os outros Deputados
estão vendo nos seus Estados _, frente à dificuldade
que há de os nossos Tribunais Estaduais fazerem
também auditoria em suas respectivas jurisdições.

Estou sentindo isso pelo meu Estado, porque
estou preocupada também com o que estão
denunciando em alguns Municípios. Está emperrado
esse processo; ele não está andando. Gostaria de ver
se haveria outra forma de fazermos com que
realmente o que viesse dos TCE - porque isso vai ser
um apanhado do que está acontecendo no País 
fosse o que acontece realmente, para que
pudéssemos trabalhar em cima de alguma coisa mais
concreta.

Digo isso porque, no meu Estado, ainda estou
tendo um pouco de preocupação com o fato ,de que o
Tribunal de Contas do Estado realmente faça essa
auditoria também nas contas do Fundef, não só nas
Prefeituras, mas também no Governo do Estado.

Deixo esta inquietude aos nossos colegas aqui.
Não sou expert na área, mas necessitamos de
alguma coisa para ter mais base, para que os TCE
realmente fiscalizem como devem pelo menos
algumas Prefeituras como gostaríamos. Não sei se
estão suficientemente embasados para fazer isso, se
falta gente, equipamento; não sei o que está faltando.

É esta a preocupação que queria deixar
expressa aqui.

O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - Para
encaminhar, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Antes de passar ao encaminhamento de votação do
nobre Deputado Ademir Lucas, gostaria de fazer duas
considerações.

Primeiro, ao nobre Deputado Padre Roque, para
dizer que S.Exa. é sempre muito bem-vindo aos de·
bates, que são abertos para todos os Deputados



Novembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 4 52321

desta Casa, mesmo não-membros da Comissão; e,
em segundo lugar, também repercutir as palavras da
Deputada Marisa Serrano, bem como as do
Deputado Padre Roque, de que efetivamente o
Fundef foi uma conquista para a educação brasileira,
mas precisamos que ande nos trilhos do que
consideramos - quando digo nós, é o povo brasileiro,
a área educacional- necessário dentro dos objetivos
que se propôs. Efetivamente, temos notícia de que
está havendo desvirtuamento em vários Estados da
Federação, como aqui reportou a nobre Deputada
Marisa Serrano.

Neste momento, '(amos ouvir o Deputado
Ademir Lucas e depois passaremos à votação do
requerimento.

O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - Sra.
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente
quero lamentar a perda de conteúdo com a ausência
do Deputado Padre Roque na nossa Comissão.
S.Exa. sempre foi um expert no assunto e um grande
lutador pelas causas da educação. Sua presença en
tre nós como autor do requerimento é importante e
traz-nos muitos esclar~cimentos.

Por outro lado e da mesma forma, secundar a
preocupação da Deputada Marisa Serrano, para que
essa auditoria não fique apenas no altiplano, só aqui
e no Ministério, esquecendo que o grande problema
está realmente nos Estados e nos Municípios.
Ficaram no atacado e esqueceram o varejo, que é
onde o dinheiro é recebido, é aplicado, bem ou mal,
ou não é aplicado, às vezes, e, de outra forma, é
desviado, ninguém sabe.

Mas é esta a grande preocupação: de que essa
auditoria - vamos votar a favor dela - se aprofunde,
chegue à raiz do problema, que realmente está nas
contas dos Estados e dos Municípios. Por isso, quero
dizer que votarei a favor, mas seria interessante que,
no curso da investigação, algum componente ou
representante da nossa Comissão, ou uma
Subcomissão nossa, pudesse monitorar, estar junto
com o Tribunal de Contas da União nesse
acompanhamento nos Estados. Seria muito
importante que acompanhássemos essa auditoria. É
só isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Em votação o requerimento do Deputado Padre
Roque.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- (Falha na gravação)... da nossa pauta, Deputados

Gilmar Machado e Walter Pinheiro, que solicitam,
dentro da mesma temática, a realização de audiência
pública para discutir irregularidades no Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF. Acreditamos
que um complementa o outro, porque nos permitirá,
dentro da Casa, inclusive coletar essas
reivindicações, essas denúncias que estão vindo de
vários Estados.

Para encaminhar, concedo a palavra ao
Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Muito obrigado, Sra. Presidenta.

Quero só acrescentar a pauta dos convidados, e
depois poderíamos ver com os Deputados que
tiverem interesse, porque queremos trazer aqui
representantes da CPI do Ceará, Deputados
Estaduais do Ceará, que já estão com provas mais
contundentes e querem vir falar na Comissão;
Vereadores da Bahia, que querem vir aqui apresentar
e entregar documentos à Comissão. Outros
Deputados poderão apresentar sugestões também.
Estamos abertos a montar, junto com a Presidenta,
evidentemente, uma pauta dos convidados para essa
audiência pública. É extremamente importante isso
para que possamos conhecer melhor, porque
infelizmente já há pessoas utilizando esse dinheiro do
Fundef para preparar-se para o ano que vem, porque,
infelizmente, com a reeleição, o negócio vai ser sério,
e é muito dinheiro que está em jogo.

Então, pediria a compreensão e a aprovação,
porque, como a Presidenta disse muito bem, é um
complemento ao trabalho já iniciado tanto pelo
Deputado Pedro Wilson como pelo Deputado Padre
Roque.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Continua o encaminhamento de votação.

Com a palavra a Deputada Marisa Serrano.
A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO 

Concordo, é importante fazer-se essa audiência
pública, mas queria pedir à Sra. Presidenta que, se
possível, trouxéssemos essas indicações na próxima
quarta-feira, porque gostaria também de fazer
algumas. Acredito que todos poderíamos levantar os
problemas maiores nos nossos Estados, e assim
ficaria mais enriquecida a nossa audiência pública.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sem
nenhum problema, Deputada.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Apenas gostaria de ponderar, lembrando aos Srs.
Deputados, que temos duas questões a analisar
neste segundo semestre.



52322 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

A primeira é a discussão do relatório preliminar
do Deputado Nelson Marchezan sobre o Plano
Nacional de Educação. Inclusive, ontem,
encontrei-me com o Deputado e S.Exa. disse que
hoje mesmo traria uma...

(Intervenção Fora do Microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Estou sendo corrigida pela nossa Secretária, Srta.
Carla, que S.Exa. já apresentou o parecer, com
substitutivo, para a Comissão apresentar, em cinco
sessões, suas sugestões. Serão distribuídos os
avulsos e, então, teremos um prazo para
individualmente estudar, criar até um grupo de
trabalho, se assim interessar, e fechar esse assunto,
se Deus quiser, até o final de outubro, como
pretendemos.

Segundo, quero lembrar que estamos
recebendo sugestões para o seminário sobre mídia e
educação brasileira, que, creio, vai ser um dos temas
fortes deste nosso segundo semestre. Aos Srs.
Deputados que quiserem material a respeito, a Srta.
Carla poderá fornecer-lhes. Teremos já alguns
nomes que virão a Brasília para debater conosco,
para apresentar-nos uma série de sugestões e de
constatações, inclusive trabalhos da ONU mostrando
a violência e a banalização da erotização na televisão
brasileira.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem V.Exa. a palavra, Deputado Pedro Wilson.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Só para
solicitar, se possível, a distribuição hoje do que o
Deputado Nelson Marchezan entregou, para que já
tivéssemos acesso a esse material. Seria muito
importante para o debate e a apresentação das
emendas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Estão sendo tiradas as cópias. Já está sendo
providenciado, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON 
Agradeço, parabenizando o Deputado, que se havia
comprometido a apresentar um relatório preliminar. É
importante termos acesso hoje a essa cópia para os
devidos estudos. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Voltamos ao requerimento.

Estamos encaminhando a votação.
Alguém mais para encaminhá-lo? (Pausa.)
Vamos passar à votação do requerimento dos

Deputados Gilmar Machado e Walter Pinheiro.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Terceiro item da pauta: o Deputado Luís

Barbosa solicita seja convidado o Sr. Leonardo
Nunes da Cunha, Reitor pro tempore da
Universidade Federal de Roraima, a fim de prestar
esclarecimento sobre a não-convocação, no mês de
julho de 1999, de eleição para escolha do novo reitor.

Em votação o requerimento.
S.Exa. não está presente.
Vamos passar para o próximo item da pauta.
O Deputado Pedro Wilson requer realização de

audiência pública para tratar de questões relativas ao
esporte no Brasil.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem V.Exa. a palavra, Deputado Pedro Wilson.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Só
gostaria, tendo em vista acordo feito aqui, de indagar
se poderia retirar o requerimento ou se o aprova aqui,
não sei.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pode retirar, não foi aprovado ainda.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Já
gostaria de remetê-lo à consideração da
Subcomissão de Desporto desta Comissão de
Educação, tendo em vista o interesse de realização,
mantendo os objetivos da audiência pública.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- De acordo. Levada à Subcomissão de Desporto.

Item 5 da pauta.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sra.

Presidenta, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Tem V. Exa. a palavra, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sra.

Presidenta, antes desse requerimento, apenas para
saber de sua manutenção ou não, quero, primeiro,
que V. Exa. nos informe - porque o objetivo nosso, ao
entrar com esse requerimento, era o de assegurar um
debate com relação à questão do PET com o
representante do MEC, e V.Exa. esteve ontem lá
como vai-se proceder a essa questão do debate
sobre o PET, e, dependendo das informações e do
que ficou acertado, vamos avaliar a questão do nosso
requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- É pertinente e regimental, Sr. Deputado.

Ontem, fiz uma visita ao gabinete do Dr. Abílio,
acompanhada de outros Deputados aqui nominados.
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Estava recebendo uma com/ssao numerosa que
discutia com S.Sa. questões ligadas ao PET. De
qualquer forma, não só nos recebeu como realmente
fez uma série de esclarecimentos, mas, a convite da
Comissão, propôs-se a estar hoje aqui, às 11 h,
porque participaria da abertura de um evento
importante às 10h, e de lá rumaria a esta Comissão
para cumprir o que não foi cumprido. Quer dizer, S.
Sa. é um dos elementos da audiência pública que já
foi realizada. Hoje vamos complementar, numa
segunda fase, a audiência pública proposta por
V.Exa. e...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Deputado Agnelo Queiroz, perdão. Então, S. Sa.
estará aqui às 11 h para fazer suas ponderações, para
ouvir os Srs. Deputados, e vamos decidir aqui - não
neste momento, porque estamos em
encaminhamento de votação - se será dada
oportunidade a mais uma pessoa de, além dos
Deputados, falar, porque, na verdade, já falaram
anteriormente.

Com relação à presença do Dr. Paulo Renato
Souza, conforme foi aqui discutido, vai depender do
que acontecerá hoje nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Exatamente isso. Meu objetivo não é criar polêmica
quanto a essa questão do PET. Quero é ver a questão
resolvida. A proposta, então, que faço a V. Exa. é que
este requerimento fique sobrestado, até termos a
audiência com o Dr. Abílio, para que as pessoas
possam fazer o debate. A partir daí, não satisfeitos,
vamos avaliar se se resolve ou não o problema e,
após isso, se voltamos ou não com o requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Está retirado de pauta.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não,
neste momento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Retirado de pauta neste momento. Está sobrestado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Está
sobrestado neste momento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Item 6 da pauta. Relatórios.

A SRA. DEPUTADA ESTHER GROSSI - Sra.
Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Só um momento, quero aqui agradecer e
cumprimentar o Deputado Gilmar Machado pelo
relatório que apresentou sobre a situação do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN
e a atual política de preservação do patrimônio cul-

tural do Brasil. S. Exa. apresentou uma síntese, a
nosso pedido, das audiências públicas realizadas na
Comissão sobre o assunto, propondo sugestões e
encaminhamento para a questão do IPHAN. O
relatório foi distribuído a todos os Srs. Deputados,
que, creio, já o apreciaram.

Passamos à votação do relatório do Deputado
Gilmar Machado e, para encaminhar, concedemos a
palavra a S. Exa. por cinco minutos.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Sr. Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Na semana passada, se não estou errado, o
Deputado leu uma síntese do relatório e já fez o
encaminhamento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- S.Exa. não vai ler o relatório, mas apenas fazer o
encaminhamento, para, caso tenha havido algum
ausente, este inteirar-se do assunto.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Obrigada, Deputado Glycon.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
Parece-me que a Deputada Esther Grossi havia

pedido a palavra, pela ordem.
A SRA. DEPUTADA ESTHER GROSSI 

Havia pedido a palavra para uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) 

Para uma questão de ordem, tem a palavra a
Deputada Esther Grossi.

A SRA. DEPUTADA ESTHER GROSSI - Sra.
Presidenta, acabamos de ter a reunião da
Subcomissão Permanente de Alfabetização e queria
fazer um convite a todos os Deputados para um Café
com Prosa, na próxima terça-feira, com o Presidente
do Comunidade Solidária, Dr. Osmar Terra, e com o
representante da Unesco, que vão analisar o pan
orama da alfabetização traçado por essa
Subcomissão. Realmente será muito importante se
as pessoas estiverem presentes, porque é para dar
encaminhamento a ações da Subcomissão. .~-.A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) .
- Efetivamente não é uma questão de ordem, mas,
por liberalidade desta Presidência, com muito prazer,
aceitamos o convite da Deputada Esther Grossi, para
que, na próxima terça-feira, a Comissão reúna-se
com o Presidente do Comunidade Solidária, Dr.
Osmar Terra.
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Para encaminhar o relatório, concedo a palavra
ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Muito obrigado,· Sra. Presidenta. Com relação à
questão do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN, apresentamos, na
reunião anterior, uma proposta final. Fizemos o
relatório de tal forma que pudéssemos contemplar as
sugestões apresentadas pelo Secretário de Cultura
de Minas Gerais, Dr. Ângelo Oswaldo, que realmente
deu uma grande contribuição. Queremos também
algumas sugestões sobre a carreira típica de Estado,
quadro em que se encontram exatamente os técnicos
do IPHAN. Como essa matéria já foi votada na
Câmara e se encontra no Senado, a Subcomissão
poderia encaminhar sugestões ao Senado, para que
se equacione essa questão.

Estivemos com o Secretário Nacional, Dr.
Octávio Elísio, que responde pelo Projeto
Monumento, que é exatamente a recuperação de
algumas áreas de cidades como Rio de Janeiro, São
Paulo e São Luís, no âmbito da comemoração dos
500 anos do Brasil. Era nosso anelo que os novos de
bates acerca desse projeto fossem coordenados pela
Subcomissão de Cultura, que também já está
trabalhando, inclusive dando contribuição a essa
proposta. Conseguimos equacionar essa questão e o
debate sobre os tombamentos, que é uma proposta
do Ministério da Cultura, mas há algumas
observações tanto do Dr. Ângelo Oswaldo quanto do
Dr. Oswaldo Carvalhosa, de São Paulo: podemos, na
Subcomissão de Cultura, ter um debate, que foi a
proposta que fizemos aqui, para que possamos,
depois, apresentar um novo projeto de
reestruturação, que se encontra no MEC.

São essas as considerações finais. Tenho
certeza de que a Subcomissão de Cultura fará todos
esses encaminhamentos. Inclusive, Sra. Presidenta,
depois de apresentar a V. Exa. o relatório, nós o
passamos ao Secretário de Cultura de Minas, para
que aele também tomasse conhecimento. Esse é o
processo mais correto no momento. Ninguém quer
enfrentamento com o Ministério da Cultura, mas, sim,
maiores esclarecimentos e informações sobre o
programa, já que são mais de 200 milhões que estão
envolvidos no Projeto Monumento. A Subcomissão de
Cultura deve acompanhar essa questão. V. Exa. havia
proposto visita ao Rio de Janeiro, e isso vai ser
encaminhado pela Subcomissão de Cultura, o que
será enriquecedor e complementará o trabalho que
fizemos.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- É extremamente importante esse tema, Sr.
Deputado. Esta Comissão - estamos no seu quinto
ano de existência - não se tem dedicado muito a esse
temário, que diz respeito ao patrimônio do povo
brasileiro. Devemos tratá-lo com a maior seriedade,
buscando otimizar o desempenho dos órgãos
públicos, a partir de uma política pública, dispondo in
clusive de apoio orçamentário. Tanto é que agora,
quando fomos propor as emendas da Comissão,
vimos que já existe proposta de abertura de espaço
para a questão patrimonial e histórica nos
Orçamentos da União, que efetivamente não tem sido
contemplada de forma séria.

Sobre o assunto, tem a palavra a Deputada
Marisa Serrano.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sra.
Presidenta, uma vez que nos reuniremos terça-feira
para conversar sobre todos esses assuntos, gostaria
de propor aos Deputados que fazem parte da
Subcomissão de Cultura que nos reuníssemos às
14h, na sala da Presidência, se possível, para
formular nossa pauta de reuniões, inclusive a viagem
ao Rio de Janeiro, que já está com a programação
pronta, e discutir o problema do Projeto Monumento.
Se todos co,:!cordarem e a Sra. Presidenta achar que
assim está bem, nós nos reuniremos na terça-feira,
às 14h, para, inclusive, discutir esse problema.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Em votação o relatório do nobre Deputado Gilmar
Machado.

Os que estiverem de acordo permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Nossos cumprimentos.
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Sra.

Presidenta, gostaria de fazer um pedido de
informação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Para um pedido de informação...

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO 
Regimentalmente é possível solicitar inversão de
pauta nesta altura dos acontecimentos?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Agora não, porque já se iniciou a Ordem do Dia,
nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Muito
obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Item c da pauta.

Proposições sujeitas à apreciação do Plenário
da Casa. Tramitação ordinária:
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Projeto de Decreto Legislativo nQ 426/97, do Sr.
Inácio Arruda, que susta os efeitos da Portaria nº 646,
de 14 de maio de 1997, do Ministro da Educação, que
regulamenta a implantação do disposto nos arts. 39 e
42 da Lei nQ 9.394/96, e do Decreto nº 2.208/97, e dá
outras providências. Relator: Deputado Eduardo
Seabra, com parecer contrário.

Concedo a palavra ao Relator da matéria,
Deputado Eduardo Seabra, para emitir parecer.
(Pausa).

O Deputado Eduardo Seabra não está
presente, esteve na Comissão, mas precisou
ausentar-se.

Passemos ao Item 8 da pauta.
Projeto de Lei nº 290/99, do Sr. Marcos de Je

sus, que institui Jesus Cristo como padroeiro do
Brasil. Relator: Deputado Oliveira Filho, com parecer
favorável.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
Sra. Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria
ElviraL Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
Sra. Presidenta, eu sei que não foi solicitada vista
desse projeto. Então, eu estou solicitando.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Não há como pedir vista, porque já está em
processo de votação, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Não, nós não o discutimos na outra sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Ele foi discutido anteriormente. Encerrou-se a
discussão...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Na sessão anterior, não houve quorum, e isso foi um
acordo. Não houve início de discussão, assim foi
considerado. Não houve quorum e, portantQ...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Queremos discordar, Deputado. Houve o início de
discussão, encerrou-se a discussão, foi votado...

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Desculpe-me, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Foi solicitada verificação de quorum. Não havia
quorum. Então, ele retoma para votação, não volta à
discussão. Perdoe, mas é bem claro o Regimento: ele
volta à votação, não à discussão.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Para
uma questão de ordem, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem a palavra o Deputado Oliveira Filho.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - A
questão é que não foi na última sessão que tivemos,
mas há três ou quatro.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Em 17 de agosto.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO 
Exatamente. Então, já está em processo de votação.
Inclusive, já foi votado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- É verdade.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO
Sra. Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Glycon, V. Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Quero apenas concordar com a Presidência, pois
recordo qu.ando a votação foi interrompida por falta
de quorum já na votação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Não há dúvida. Isso é absolutamente factual.

Para encaminhar, o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sra.

Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um
encaminhamento contrário ao parecer apresentado
pelo Deputado Oliveira Filho. Sou evangélico e
muitos me perguntarão: "Mas você vai votar contra
Jesus Cristo?" Eu não estou votando contra, estou
dizendo o seguinte: há duas questões que gostaria de
mencionar. O Brasil é um país que não tem uma
religião oficial, é um país laico, todas as pessoas têm
o direito de professar sua fé. E eu, particularmente,
acho que não podemos ficar impingindo. Se eu
estivesse aqui na época em que instituíram Maria
como padroeira do Brasil, teria votado contra
também. Ao mesmo tempo, devido a minha formação
evangélica, para mim Jesus é Rei dos Reis, Senhor
dos Senhores, e não vou reduzi-lo à condição de
padroeiro.

Entendo que não podemos continuar.
Sinceramente, tenho dificuldade de discutir e votar
questões como essa. O Congresso Nacional não
pode ficar discutindo projetos dessa natureza. Eles
não nos engrandecem. Particularmente, acho que Je
sus não precisa ser considerado padroeiro para que
eu possa acreditar nele ou servi-lo.

Vou votar contrariamente - quero deixar isso
registrado para que não haja dúvida - por duas
razões: pelo fato de ser o Brasil um país laico, onde
todas as pessoas têm o direito de professar sua fé, ou
de não acreditar, não ter sua fé; e pela minha
formação evangélica, que me leva a considerar Jesus
acima de tudo, e eu não vou reduzi-lo à condição
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apenas de padroeiro e ao mesmo tempo igualá-lo à
condição de Maria. Jesus e Maria seriam os dois
padroeiros do Brasil. Eu acho que isso é ruim para
nós. Por isso, pessoalmente estou encaminhando
contrariamente e vou votar contra.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Sra.
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Gostaria
que o projeto fosse votado. Já estamos enrolando
com esse projeto faz tempo. Vários Deputados
pedem encaminhamento, repetem sempre a mesmB:
coisa...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marià Elvira)
- Vai ser votado hoje efetivamente.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO 
...chovendo no molhado. Queremos uma definição
hoje, por favor, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Vai ser votado hoje. Vamos apenas dar a palavra
para encaminhamento, porque esse procedimento é
regimental. Primeiro, pediu o Deputado Nilson Pinto;
depois, os Deputados Glycon, Evandro Milhomen e
Professor Luizinho. São só quatro.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO 
Obrigado, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Perdão, porque são só quatro vagas.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Sra.
Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, não sou
versado nas questões de religião, mas me preocupa
muito a questão da liberdade. O art. 5º da
Constituição diz que no Brasil vigora a liberdade de
crença. Qualquer um pode ter sua crença, e este
Congresso tem de respeitar o direito das minorias nas
suas crenças e muito mais ainda o direito das
maiorias.

Este projeto de lei fere um princípio fundamental
da Igreja Católica, que representa a maioria dos
brasileiros, e é isso que eu gostaria de registrar aqui.
Por isso sou contra ele. Na verdade, a instituição de
padroeiro é um costume da Igreja Católica, que
significa exatamente padrinho, defensor, advogado.
Por isso existem tantos padroeiros e padroeiras neste
País. É um intermediário, alguém que intermedeia
junto ao Senhor em benefício da comunidade que
adotou aquele padroeiro. A Igreja Católica tem como
dogma mais fundamental da sua confissão o princípio
da Santíssima Trindade. Deus é uno e trino, são três
pessoas numa só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Eles são indissociáveis, são três pessoas numa só.
Cristo é Deus e Deus é Pai, não é padrinho.

Não podemos instituir Deus, Cristo como
padrinho, como padroeiro do Brasil, porque ele é Pai.
Isso seria negar a crença da Igreja Católica, dos
católicos, que são maioria no País. Da mesma forma
como não podemos legislar contra a crença das
minorias, não devemos muito menos legislar contra a
crença da maioria. Portanto, sou contra esse projeto,
porque ele reduz a dimensão da figura de Deus para
a religião católica e porque padrinho, até
etimologicamente, é uma redução, um diminutivo de
pai, que é Deus, que é Cristo.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sra.

Presidenta, peço a palavra como autor do projeto.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Pois não. Com muito prazer.
O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sra.

Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento
todos em nome de Jesus. Gostaria de dizer, com todo
o respeito aos colegas, que não há interesse em
desrespeitar ou polemizar a situação com os
católicos, de maneira nenhuma. Quero dizer para os
nobres pares que na Bíblia está registrado "Aos que
me honram eu honrarei; porém, os que não me
honram serão desmerecidos". Isso é uma questão de
o homem, que não é nada, dar honra ao seu Senhor,
mesmo porque a Bíblia diz: "Feliz a nação cujo Deus é
o Senhor". Padroeiro significa protetor, e a própria
Bíblia Sagrada diz isso.

Representamos 45 milhões de evangélicos
genuinamente evangélicos, que têm respeito pela
comunidade católica, e sabemos que esses 45
milhões de evangélicos existentes no Brasil eram os
católicos do passado, por quem temos o maior
respeito, Sra. Presidenta, Srs. Deputados. Pedimos
aos nobres pares que acatem o projeto, porque isso é
uma honra que estamos dando ao Senhor Jesus. Não
teríamos a absurda idéia de reduzir o Senhor Jesus,
como estão dizendo, porque a própria Bíblia diz: "Aos
que me honram eu honrarei; porém, os que não me
honram serão desmerecidos". É uma oportunidade
de o homem, que não é nada, dar honra ao seu
Senhor.

Sabemos que o Estado é laico, e não há
intenção de afrontar o segmento católico, mesmo
porque temos muito respeito. É uma religião antiga.
Nós temos respeito pelo segmento católico. Não há
essa intenção de afrontar; não há essa intenção de

\troca.
I

" (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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o SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Pois
não, Sr. Deputado, permito o aparte.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Não cabe aparte, Deputado. Aliás, devo esclarecer
que, segundo o Regimento, dois Deputados
encaminham contra e dois a favor. Os dois contra já
encaminharam. Agora só poderá falar quem for
encaminhar a favor.

Continua com a palavra o autor do projeto.
O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 

Sra. Presidente, peço a palavra peJa ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Deputado Evandro Milhomen, pela ordem.
O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 

Sra. Presidenta, gostaria que V.Exa. nominasse os
Deputados que falaram contra, porque, pelo que me
consta, o único Deputado que falou contra foi o
Deputado Gilmar Machado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Os Deputados Gilmar Machado e Nilson Pinto. Os
dois falaram contra. Agora está falando o autor do
projeto e mais um Deputado poderá falar a favor. O
Deputado Glycon foi o primeiro que pediu. Glycon não
é membro da Comissão, é suplente. Se houver algum
titular, ele é...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Então, S. Exa. pode falar.
Com a palavra o Deputado Marcos de Jesus,

para concluir.
Já contamos com a presença do Dr. Abílio, e

gostaria de encerrar antes de passar para o próximo
item da pauta.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sra. Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pois não, Deputado Evandro Milhomen.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sra. Presidenta, pediria a V. Exa. que considerasse as
inscrições que foram feitas, porque, como não nos foi
comunicado previamente que seriam dois a favor e
dois contra, e fizemos essas inscrições, gostaria que
V. Exa. as considerasse e encerrasse depois da
discussão.

(Não identificado) - Pela ordem, Sra.
Presidenta. Se é regimental, não tem de ser
declarado o Regimento em toda a reunião. Temos
obrigação de conhecer o Regimento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra' o Deputado Marcos de Jesus para
encerrar. Mais' um minuto para encerrar, Deputado,
por favor.
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O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sra.
Presidenta, vou retirar o projeto da pauta para
reapresentá-Io novamente. Eu o retiro de pauta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- V. Exa. não pode mais solicitar retirada de pauta. Já
está em processo de votação.

(Não identificado) - Também é regimental.
O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS 

Então, quero pedir aos nobres pares que considerem
logicamente os 45 milhões de evangélicos
genuinamente evangélicos, que não têm nenhuma
intenção de distorcer, desrespeitar o segmento
católico. Apenas existe uma padroeira. Logicamente
não estamos reduzindo Jesus a nada. Pelo contrário,
estamos dando honra, porque é bíblico: "Aqueles que
me honram eu honrarei; porém, os que não me
honram serão desmerecidos". Agora, Sra. Presidenta,
pergunto aos nobres pares: como pode o homem,
que não é nada, dar honra ao Senhor dos Exércitos,
Senhor do mundo se não for por sua prática aqui na
Terra? Isso é dar honra.

Agradeço à Sra. Presidenta e peço que isso
fique na consciência de cada um dos presentes.
Estamos deixando de dar honra ao Senhor Jesus, se
é que ele é Senhor de todos.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Muito obrigada, nobre Deputado.

Com a palavra o Deputado Glycon, para
encaminhar a favor.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Quero agradecer à Presidência a oportunidade e
peço que esta reunião sobre esse projeto seja
registrada em ata, na rntegra, porque acredito que
seja um dos mais importantes para o nosso Brasil. É
um dos mais importantes, porque temos de crer que o
problema do Pars não é de capacidade, mas
espiritual. Temos de ter a crença na Brblia que diz:
"Feliz a nação cujo Deus é o Senhor". Creio nisso e
por isso estou aqui. Fui eleito para representar o povo
que crê no Senhor Deus, que me elegeu. Meu voto foi
dado por esse povo, e por isso estou aqui.

A Brblia conta-nos que existem três tipos de
pessoas. A própria Brblia nos relata, em Gênesis,
Caprtulo I, que existem aqueles que são criaturas de
Deus. A Bíblia relata também, no Livro de João,
Caprtulo I, que existem aquelas pessoas que são
filhas de Deus. A Brblia vai mais longe e diz que Jesus
Cristo veio para os que eram seus, e os seus não o
receberam. Mas a todos quantos o receberam
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a sa
ber, os que crêem em seu nome. Se você se torna
filho de Deus, crê em Jesus, naturalmente a palavra
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padroeiro vem de pai; Jesus torna-se seú Pai. Não
vejo como negar ao povo brasileiro, que é cristão 
não quero discutir a religiosidade, se é católico,
protestante, espírita ou outra qualquer.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Confucionista, bramanista, hinduísta.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Não quero entrar nesse aspecto.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Para concluir, Deputado.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Quero dizer que o Brasil é um país cristão.

Levantamos aqui três pontos que são contrários
a Jesus ser o padroeiro do Brasil: Jesus Cristo ser o
Rei dos Reis. Ele tem várias denominações, também
tem essa como "eu sou Rei dos Reis, Emir, Senhor
dos Senhores" e também tem a denominação de ser o
padroeiro quando se institui o Pai. Segunda
característica contrária ao projeto, dizendo que não
podemos ter Jesus como mediador, pois Ele próprio
proclamou-se mediador entre Deus e os homens, a
saber Jesus Cristo homem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem mais um minuto para concluir, Deputado.

O SR. DEPUTADO GLYCON TERRA PINTO 
Estou sendo breve, Presidenta.

A terceir~, para concluir, é que alguns dizem que
Ele não poderia ser reconhecido no Dia do Trabalho, e
eu quero dizer que é o melhor dia de Ele ser
reconhecido, porque o Brasil está numa carência de
emprego, e foi o próprio Deus quem instituiu o
trabalho na terra, em Gênesis, Capítulo 111, que diz:
"Do suor do teu rosto comerás o teu pão e tudo te irá
bem".

A terceira pessoa que a Bíblia nos relata está
também no Livro de João, se não me engano, no seu
Capítulo IV, versículo 53, ou Capítulo 6, versículo 54,
que diz o seguinte: "Vós tendes por pai o diabo".
Então existem filhos do diabo na terra também. E não
somos nós. Não vamos nos propor a usar os artifícios
do demônio para obstruir um projeto que põe Jesus
Cristo como padroeiro deste País.

(Não identificado) - Sra. Presidenta, só para
encerrar.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Sr. Deputado, permita-me: V. Exa. já teve sua
oportunidade. Infelizmente, não vou poder dar-lhe a
palavra. Quem pode se inscrever...

(Intervenções simultâneas inaudíveis.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Não, não senhor. Desculpem, mas não vou poder.
Vamos ficar dentro do Regimento.

(Os microfones são desligados.)
Pela Liderança, o Deputado Evandro

Milhomen...
(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Já consultamos o Regimento. Pela Liderança, o
Deputado Evandro Milhomen pode orientar sua
bancada. E o Deputado Eurico Miranda, pela
Liderança do seu partido, também pode, por um
minuto apenas. Vou colocar o relógio aqui para
controlar.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Pela
ordem, Sra. Presidenta. Gostaria de saber se o Rela
tor tem a palavra franqueada.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem, ao final.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sra. Presidenta, Srs. Deputados...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Um minuto, para orientar a bancada.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Prossigo. Sra. Presidenta, Srs. Deputados, queria
abrir a discussão não tratando religiosamente o
processo nem o projeto. É importante que cada um
tenha sua liberdade religiosa e assim possa
expressar-se. O que queremos discutir nesse fato é
que o Congresso tenha de assumir a
responsabilidade de tornar Jesus Cristo o padroeiro
do Brasil. É uma discussão que pode ser tratada
dentro da Igreja e, simbolicamente, representar para
aquela religião Jesus Cristo como padroeiro do Brasil.
Não podemos trazer para esta Casa, para o
Congresso Nacional uma discussão dessa, que é
eminentemente religiosa e fere a capacidade e o
entendimento de cada um.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Seu tempo está esgotado, Deputado. Um minuto.
Para encaminhar sua bancada, como V. Exa.
recomenda o seu voto?

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
SfI Presidenta, encerrando e encaminhando,
recomendo o voto contrárió ao voto do Relator.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Para encaminhamento, o Deputado Eurico Miranda.
Essa deve ser a posição do Vasco também, não é?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA 
Talvez. Acredito que seja.

Quero pronunciar-me apenas em relação ao se
guinte: todos sabem que, aqui, não está em questão
se uns são católicos, se outros são evangélicos, .se
,outros são budistas.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Confucíonistas, bramanistas, hinduístas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O
que está em questão é que não podemos ferir a
Constituição. A Constituição assegura a liberdade
religiosa. Esse é umassunto que não deveria ser dis
cutido na Câmara. O problema de se entender como
Jesus Cristo é para nós, cristãos. E para os
não-cristãos? Pelo fato de a maioria ser cristã, não
dá o direito de obrigar aos não-cristãos aceitar Jesus
Cristo como padroeiro do Brasil, como se quer insti
tuir. A pregação é muito bonita, o trabalho de conver
são também é bonito e deve ser feito, mas não neste
fórum. Sigo muito as palavras do Deputado Nilson
Pinto: penso que é este é um assunto que não deve
ria estar sendo discutido aqui. Mas já que está sendo
discutido, o PPB encaminha contra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Encaminha contra.

Deputado Professor Luizinho, para orientar sua
bancada.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Trinta segundos. Só queria dizer, para complementar
o que todos já disseram, que somos mandatários pelo
voto por segmentos, mas aqui temos de expressar, no
possível, uma situação de articulação e de convivên
cia solidária entre todos, independente de seus pen
samentos, concepções, credo, cor, raça, assim por di
ante; pelo contrário, garantindo o direito de todos. Por
isso é que acho que não podemos fazer dessa forma.
Podemos discutir, mas não podemos acatar! Nosso
posicionamento do Partido dos Trabalhadores é con
trário. Vamos votar contra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra o Relator, para finalizar.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Muito
obrigado, Sf'l Presidenta.

Quando se instituiu a Nossa Senhora de Apa
recida como padroeira do Brasil, abriu-se um prece
dente. Em segundo lugar, não estamos pedindo a
substituição, ou melhor, o Deputado Marcos de Jesus
não está pedindo a substituição da Maria que respei
tamos. Não é essa a questão do projeto. Em terceiro
lugar, alguém ligou o fato de que Jesus estaria sendo
reduzido à questão de padroeiro, o que não é ver
dade. Aliás, Ele é o verdadeiro mediador entre os
homens e Deus.

Os católicos têm uma frase que é fantástica,
pelo menos no Paraná: "Pedi à mãe, que o Filho aten
de". É de uma inteligência! Muitos Deputados, ao vo
tarem contra, vão ter problemas com Maria, porque,
quando ela for interceder ao Filho, ficará difícil de Ele

atender o pedido. Apenas para encerrar, gostaria que
esse projeto fosse votado hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Vai ser votado hoje, Deputado.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - E gos
taria de fazer um pedido a esta Presidência. Fui eleito
para defender os interesses do povo de um modo ge
rai: na educação, na saúde. Gostaria que os projetos
de cunho religioso ou de religiosos não fossem dirigi
dos a mim, que sou pastor, porque posso ser muito
parcial, não é verdade? Isso não daria ao projeto um
relatório fiel e, talvez, sem isenção. Gostaria de fazer
esse pedido.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Acatado o seu pedido.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Estou à
disposição da Presidência para ser Relator em outros
projetos. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS - Sra.
Presidenta, queria só agradecer a V. Ex!! e aos nobres
colegas e dizer o seguinte...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) 
Está registrado.

Em votação.
O SR. DEPUTADO MARCOS DE JESUS 

...como irão se defrontar diante da votação.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) 

Deputado, em votação o parecer.
Os que estiverem de acordo...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela

ordem, Sra. Presidenta. A votação é nominal?
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Vamos organizar, um momento. Se a votação é no
minal? Não. Depois de fazer a votação geral, vem a
nominal.

. Vamos repetir, para que não haja confusão. Va
mos votar o parecer do Deputado Oliveira Filho, que é
favorável à instituição de Jesus Cristo como padroeiro
do Brasil.

,Os que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

O parecer foi rejeitado.
(Não identificado) - Verificação, srª

Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Designo o Deputado...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela

ordem, quero pedir verificação.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- É regimental, vamos verificar a votação.
Titulares do PFL: Celcita Pinheiro. No microfone,

por favor, para a gravação.
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A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO 
Voto contra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Contra.

Deputado·José Melo. (Pausa.)
Deputado Luis Barbosa.
O SR. DEPUTADO LUIS BARBOSA - Contra,

Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- A Deputada Nice Lobão está ausente, por motivo de
doença.

Deputado Osvaldo Sobrinho. (Pausa.)
Deputado Zezé Perrella. (Pausa.)
Deputado Gastão Vieira. (Pausa.)
Deputado João Matos.
O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS - Contra.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Maria Elvira, a favor.
Deputado Norberto Teixeira.
Deputado Oswaldo Biolchi.
O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI- Con-

tra.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- O. Deput~do Norberto Teixeira está presente?
O SR. DEPUTADO NORBERTO TEIXEIRA 

Estou. A favor.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Deputado Oswaldo Biolchi. (Pausa.)
Deputado Ademir Lucas.
O SR. DEPUTADO ADEMIR LUCAS - A favor.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Deputado Átila Lira. (Pausa.)
Deputado Flávio Arns. (Pausa.)
Deputada Marisa Serrano.
A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO 

Ouvindo as ponderações do Deputado Evandro
Milhomen, sou contra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Nelson Marchezan. (Pausa.)

Deputada Esther Grossi. (Pausa.)
Deputado Fernando Marroni. (Pausa.)
Deputado Pedro Wilson. (Pausa.)
Deputado Eurico Miranda. (Pausa.)
Deputado Jonival Lucas Junior. (Pausa.)
Deputado Oliveira Filho, a favor.
O Deputado Walfrido Mares Guia está ausente.
Deputado Éber Silva.
(Não identificado) - Ausente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Deputado Agnelo Queiroz.
(Não identificado) - Ausente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Evandro Milhomen.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Contra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Nilson Pinto.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Contra.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.)
Suplentes: pelo PFL, Deputado Joel de Hollan-

da. (Pausa.)
Deputado Mauro Fecury. (Pausa.)
Deputado Moreira Ferreira. (Pausa.)
Deputado Osvaldo Coelho. (Pausa.)
Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)
Deputado Santos Filho. (Pausa.)
Do PMDB, estamos todos.
Deputado Bonifácio de Andrada, pelo PSDB.

(Pausa.)
Deputado Dino Fernandes. (Pausa.)
Deputado Feu Rosa. (Pausa.)
Deputado Raimundo Gomes de Matos. (Pausa.)

Deputado Sérgio Reis.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO REIS - Sérgio

Reis, contra.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Sérgio Reis, contra.
Pelo PT, Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)
Fechou.
PPB.
PTB, Deputado José Carlos Martinez. (Pausa.)
PDT, Deputado Celso Jacob.
O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - Contra.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Bloco PSB/PCdoB, Deputado Djalma Paes. (Pau
sa.)

Deputada Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
João Caldas, Bloco PUPS/PMN/PSD/PSL.

(Pausa.)
PPS, Deputado Fernando Gabeira. (Pausa.)
O Deputado Átila Lira está e manifesta-se con-

tra.
Votaram 20 Srs. Deputados: 16 votaram contra;

4, a favor. O projeto foi rejeitado.
Vou designar como Relator substituto o Deputa

do Evandro Milhomen, para emitir parecer contrário,
com a sua visão, ao projeto.

Vamos, neste momento, encerrar a reunião ordi
nária e convocar reunião extraordinária, para ouvir,
complementando a audiência pública já realizada, o
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Prof. Abílio Baeta, representante do MEC e da Ca
pes.

Quero, ao encerrar esta reunião, abrir outra.
Como Presidenta desta Comissão, gostaria de não só
solicitar, mas exigir absolutamente um comportamen
to compatível com o nível desta egrégia Comissão.
Peço que as manifestações sejam sempre respeito
sas. Neste momento, convido o Dr. Abílio Baeta para
adentrar o nosso plenário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Pela ordem, SI'"' PresidelJta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pela ordem, Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO- V. Exa.
disse que, no momento, faríamos o debate. Vamos ouvir o
Dr. Abílio Baeta:; mas, como é um debate - não
queremos ouvir ~odas as outras,:,e.~~oas que tiveram
oportunidade de expor -, '§ostaria que fosse
convidado também para compor a Mesa, não com o
mesmo tempo, mas pelo menos com dez minutos, o
professor representante dos estudantes na questão
do PET, do Rio Grande do Sul, para que pudesse
também participar do debate.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Seu nome?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Dante Baroni.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Dante Baroni, com quem conversamos de manhã,
por telefone, e eu disse que inclusive iria consultar a
Comissão, pelo espírito democrático que nos
caracteriza. "

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
Quero pôr em votaÇão, para que eu fique mais tranqüila
pelo aspecto democrático,a participação do Prof. Dante
Baroni na Mesa, para expor seu contraditório.

Deputada Marisa Serrano com a palavra.
A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO

Queria só uma explicação, Sra. Presidenta. Ontem,
foi amplamente discutido e todos os Parlamentares
puderam apresentar suas idéias e propostas à ques
tão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O
representante do MEC não veio. Por isso estamos fa
zendo agora o debate.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO
Sim. Estou perguntando se as pessoas que estiveram
presentes ontem já apresentaram suas idéias.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- A verdade, vou deixar bem claro para o Deputado
Gilmar Machado, é que a audiência pública já se reali
zou, só que incompleta.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Exatamente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Faltou um elemento do MEC e já passou. "

(Não identificado) .. Claro. Estamos discutindo
coisa nova.

A SRA.PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Hoje, estamos tratando de ouvir a posição oficial do
MEC e da CAPES, que têm a sua versão a apresentar
das questões. Se, por liberalidade desta Mesa e dos
Deputados, inclusive do próprio Dr. Abílio Baeta, por- 
que ele também tem de ser respeitado; se houver o
espaço para que o Prof. Dante Baroni, no caso, ou
outra pessoa - mas o indicado foi ele - possa tam
bém apresentar algo, será razoável. Mas temos de
democraticamente ouvir, porque o espaço da audiên
cia pública já foi cumprido.

(Intervenções simultâneas inaudíveis.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Gostaria de ouvir a Deputada Marisa Serrano.
A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO

Complementando o que havia dito, acredito que o
que nos interessa hoje é ouvir o Prof. Abílio e questio
nar aquilo que for importante para nós. Acredito que
seja isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Realmente, o debate hoje é com os Deputados.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO
São 11 h30min e isso é importante.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Gostaria de ouvir o Deputado Nilson Pinto. Pediu a
palavra?

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
Sou Luizinho, Sra. Presidenta.

O SR. DEPUTADO NILSON PINTO - Quero di
zer que estou absolutamente de acordo com a formu
lação feita pela Deputada Marisa Serrano.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO
Sra. Presidenta, só para uma reflexão, é rápido.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem a palavra o Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
É fundamental podermos ter uma exposição comple
ta, portanto, com contraditório, e, depois, faz-se o de
bate com o representante oficial. Mas é só ter a expo
sição do contraditório, porque, senão, o conjunto da
Comissão não consegue ter a compreensão global.
Só isso. Isso não vai ferir nada.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Evandro Milhomen quer falar alguma
coisa?
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o SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sra. Presidenta, concordo com o Deputado Professor
Luizinho, porque é importante a exposição das duas
faces. Vamos ouvir o Dr. Abílio, que vai falar exata~

mente sobre o que é interessante no projeto do MEC,
mas precisaríamos saber do outro lado, numa exposi
ção tranqüila, como está a situação dos estudantes
universitários e das universidades. É importante ou
virmos os dois lados, sem que seja um debate, mas
que pudéssemos ter a exposição.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Vamos encerrar com o Deputado Agnelo Queiroz.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN
Peço a V. Exa., se for necessário, que coloque em vo-
tação na Comissão esta decisão." "

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Isso talvez possa ser feito. Mas vamos com calma.
Quero garantir aqui a tranqüilidade absoluta. Faço
questão, permitam-me, companheiros desta Comis
são, de ter tranqüilidade nos trabalhos.

Com a palavra o Deputado Agnelo Queiroz.
O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Só

quero reforçar. O bom senso vai indicar nesse senti
do, não precisará nem de votação. Ontem, como era
uma terça-feira, pela manhã, era natural que os Parla
mentares estivessem se deslocando ainda e não esti
vesse presente toda a Comissão, como está agora.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Até eu mesma não estive, Deputado.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Exa
to. Por conta disso, é importante que se tenha esse
contraditório. Não precisa ser, rigorosamente, com o
mesmo tempo, mas que pudesse expor de forma sin
tética, para situar o problema, a fim de que, na inter
venção dos Parlamentares, já se leve em considera
ção as suas opiniões.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Eurico Miranda, depois Deputado Nelson
Marchezan, e vamos encerrar, porque, senão, não
vamos adiante. .

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Srl!
Presidenta, vejo isso muito mais até como uma solu
ção intermediária. A audiência, corno disse muito
bem a Sra. Presidenta, está encerrada. Hoje, ouvirIa
mos exclusivamente o Prof. Abílio. Mas, para a eluoi
dação dos Deputados que, inclusive, não participa
ram disso - o professor deve ter uma posição, a po
sição do Governo, etc. -, se fossem dados, antes até
da exposição do professor, cinco r inutos, não mais
do que isso, a quem, no caso, o Prof. Baronl, que nos
daria uma posição. Realmente, aI é que está o caso
do contraditório: é muito mais para uma...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Por uma questão de delicadeza, deveremos consul
tar o Prot. Abílio Baeta.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Cla
ro! Consultá-lo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Porque ele é o convidado de hoje, e a outra audiên
cia já se encerrou.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim.
É só para os Deputados se...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- É preciso deixar bem clara nossa independência,
mas por questão de delicadeza.

Prof. Abílio, tudo bem?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- O Prof. Abílio concorda.
Convido o Dr. Dante Baroni para tomar lugar à

Mesa.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por

cinco minutos somente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Por cinco minutos, de forma sintética.
O Deputado Nelson Marchezan pediu a palavra.

Quero pedir~lhe desculpas, porque S. Ex!! esteve pró
ximo a mim, e eu estava tão entretida, que não perce
bi que S. Exa. queria falar comigo. S. Exa., ao sair, me
agradeceu, mas realmente não foi intencional. Apro
veito para me penitenciar.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
É que eu tentei sentar a seu lado, mas havia uma bol
sa muito grande ocupando sua cadeira. (Risos.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Espero que V.Exa. aceite minhas escusas.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN
Também agora queria interferir nessa sugestão. Fe
lizmente, foi decidido. Queria apresentar uma propos
ta, e V. Ex!! não me deu a palavra. Mas tudo bem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Vamos ouvi-lo. Dou uns minutos a mais a V. Ex!!.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN
Srl! Presidenta, queria propor exatamente o que o
Deputado Eurico Miranda sugeriu: que fossem dados
cinco minutos ao representante do PET e, evidente
mente, se completaria. Ontem, não pude estar pre
sente, não por não estar em Brasília, porque aqui es
tou desde segunda-feira de manhã. Mas é que presidi
outra Comissão e não pude estar presente. Gostaria
de ouvir - e penso que até o Prof. Abílio também gos
taria - oficialmente o que tem a dizer o representante
dos estudantes e das universidades.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Muito mais agradável o motivo de sua ausência on
tem. Eu estive ausente em virtude de um enterro, que
efetivamente não havia como não ir.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Lamento. Nossos pêsames, Srft Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
-Obrigada.

Gostaria de passar a palavra, neste momento,
ao Prof. Dante Baroni, que falará, dentro do contradi
tório, por cinco minutos somente. Vamos controlar a
sua exposição.

O SR. DANTE BARONI - Bom dia a todos. srª
Presidenta, Deputada Maria Elvira, da Comissão de
Educação, Prof. Abílio Afonso Baeta Neves, Presiden
te da Capes e Secretário-Geral da SESU, Srs. Parla
mentares, gostaria também de fazer uma saudação
especial ao Deputado Agnelo Queiroz, que foi quem
propôs uma moção no sentido de que fosse discutida
esta questão na Câmara dos Deputados.

Justamente se coloca a primeira questão: por
que se discutir na Câmara Federal? Não é nossa in
tenção. Somos professores e alunos vindos de todos
os lugares do Brasil. Viajamos 40 horas de ônibus
para vir do Ceará até aqui, 35 horas para vir de Santa
Maria. Alguns vieram do Paraná, de Santa Catarina,
do Amazonas, da Paraíba, enfim, de todo este País,
porque são justamente pessoas que acreditam em
educação centrada nas pessoas. E é o PET que per
mite que não só 3.500 bolsistas sejam atingidos,
como também 300 mil pessoas, alunos do ensino su
perior, através do efeito multiplicador em atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

Sabemos que uma crítica que às vezes o Prof.
Abílio Baeta, a administração da Capes aqui repre
sentada, o Prof. Adalberto, o Prof. Loureiro fazem ao
PET é no sentido de que seria um programa elitista e
concentraria poucas pessoas. Desculpem-me, cole
gas, professores, isso não corresponde à realidade,
justamente porque a sociedade tem-se beneficiado
enormemente dessas atividades. Lembro, por exem
plo, que, no Amazonas, há uma atividade de extensão
feita pelo Grupo PET de Medicina. Os alunos do curso
de Medicina atendem a comunidade carente que não
é atendida pelos agentes do Estado e do Município. É
a sociedade que se beneficia!

Na Universidade Federal Fluminense - es
tou-me lembrando agora ao ver a Deputada Esther
Grossi - há um programa muito importante de alfabe
tização de adultos: são os grupos do curso de Enge
nharia, pessoal da área técnica que trabalha com ou-

tros grupos de forma interdisciplinar, para alfabetizar
adultos, num trabalho voluntário.

Temos também, no Rio Grande do Sul, uma uni
versidade privada, a Pontifícia Universidade Católica,
em que o grupo de Informática faz atividades justa
mente para a comunidade carente de curso de infor
mática. Hoje há três candidatos por vaga, mas por
quê? Porque é um programa que já se vem aperfeiço
ando há vinte anos, e educação não se improvisa.

Essa é a nossa discussão com o MEC, mas te
mos toda disposição para discutir e negociar de forma
ordeira. Como V. Exªs. estão vendo, o plenário está re
pleto, mas de pessoas educadas, porque educação
se faz com educação propriamente dita e com diálo
go; a disposição para o diálogo é fundamental. Por
isso mesmo é importante dizer bem claramente que
temos uma alta representatividade: a bancada do Rio
Grande do Sul votou em peso, está praticamente unâ
nime no apoio à manutenção do PET; na bancada de
Santa Catarina, vários Parlamentares se posiciona
ram favoravelmente, inclusive do próprio Governo,
como o Senador Lúcio Alcântara, que fez vários pro
nunciamentos e disse que faria tantos quantos fos
sem necessários, até o Governo rever essa posição.

Queremos o diálogo, mas temos certeza de que
o programa que a Capes apresenta em substituição
ao PET, o Depen(?), não é efetivamente uma substitu
ição. O Prof. Abílio fazendo os chamamentos, talvez
os Srs. Deputados o interpelem nessa direção, não é
a mesma coisa. Justamente a Capes diz que o
Depen(?) substitui o Proin e o PET. O programa
Depen(?), sim, substitui o Proin, que é a ênfase em
equipamentos. São importantes, é claro que são im
portantes, mas não têm importância nas pessoas.
São líderes desta Nação futura que talvez um dia te
nham a honra que V. Exªs. estão tendo de ocupar esta
Casa, representar os legítimos interesses da Nação,
e que, tenho certeza, srªs. e Sr. Parlamentares, não
vão permitir que isso aconteça, mas dentro de um
processo de negociação, totalmente aberto, total
mente respeitoso. É assim que se faz democracia, é
assim que se faz educação, é assim que se faz uma
Nação. Obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) 
Antes de passar a palavra ao Prof. Abílio Baeta, agra
decendo a S. Sª a presença, queremos registrar um fax
da Associação Nacional dos Dirigentes das Institui
ções Federais de Ensino Superior - ANDIFES, envia
do pejo Secretário-Executivo Gustavo Balduíno, com
uma moção de apoio ao PET/CAPES.

Queremos também registrar a visita que recebe
mos na Comissão dos alunos bolsistas do PET. São
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eles: Gabriel Perfeito Castro, PET/Biologia; Danilo Já compareci pelo menos duas outras vezes a
Assis Pereira, PET/Psicologia; Isabel Beloni, PET/Bi- esta Comissão, para discutir com representantes de
ologia. Eles foram ao nosso gabinete conversar sobre diferentes entidades a questão da autonomia, mas lá
o assunto e nos oferecer um largo material sobre não tivemos oportunidade de discutir de fato o que se
esse Programa Especial de Treinamento, inclusive pretende, o que na verdade está-se fazendo em ter-
uma matéria da revista Veja sobre ciência e tecnolo- mos de apoio à melhoria e ao desenvolvimento do en-
gia. sino de graduação.

Queremos registrar também moção do Conse- Não sei quanto tempo eu tenho, mas vou tentar
lho Universitário da Universidade de Brasília, que nos ser sucinto na minha exposição, para que possamos
foi encaminhada, além de outros documentos. discutir.

O SR. DANTE BARONI - Sra. Deputada, só A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
mais uma observação. V. Ex' apresenta justamente - Dispõe S. Sª de 20 minutos.
os apoios. Só gostaria de deixar claro que já temos O SR. ABíLIO AFONSO BAETA NEVES - A
apoio dos Conselhos Universitários de quinze univer- primeira observação que se impõe é que, pela primei-
sidades brasileiras. A SBPC, na sua 51 1 reunião anu- ra vez, constrói-se um programa de apoio real e dura-
ai, realizada em Porto Alegre, votou duas moções de douro ao desenvolvimento e melhoria do ensino de
apoio, e justamente uma delas foi objeto do requeri- graduação neste País. O ensino de graduação tem-se
mento da audiência pública. Temos também abai- tornado prioridade na ação do Ministério sobre as ins-
xo-assinados com mais de 10 mil assinaturas e mais tituições de ensino superior públicas e privadas. E isto
de 150 cartas de entidades representativas de classe não porque tenhamos chegado a uma brilhante con-
de várias associações representativas da sociedade clusão, mas pelo fato de que é aí que se formam os
civil, nos vários Estados brasileiros, apoiando o PET milhares de profissionais de que se vale este País no
como programa centrado em pessoas e não em equi- seu desenvolvimento.
pamentos. Essa prioridade tem claras indicações, seja pela

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) legislação, seja pelo Plano Nacional de Educação, de
_ Passamos a palavra agora ao Prof. Abílio. Quero re- para onde se deve ir e o que se espera do ensino de
gistrar, por uma questão de justiça, a forma aberta e graduação neste País.
democrática com que o Prof. Abflio Baeta recebeu os Em primeiro lugar, é preciso que ele cresça; em
Srs. Deputados ontem, usando um bom tempo para segundo, é preciso que ele se qualifique; em terceiro,
explicar o que se pretende com as mudanças que o é preciso que ele se modernize, absorva, saiba atuali-
Mi.nistério quer fazer em relação ao programa. Quere- zar-se constantemente, saiba corresponder ao que
mos dizer, é uma opinião pessoal, Prof. Abflio, que ve- se espera da formação de jovens em uma sociedade
mos como muito importante o PET. Achamos que, de mudanças como a nossa. E mais: é preciso que
como tudo na vida, esse programa pode ser modifica- acoplemos Isso tudo - isso já foi exposto pelo Minis-
do para melhor, até para beneficiar mais pessoas. tro em várias oportunidades e consta do Plano Nacio-
Mas a Comissão tem uma posição de grande interes- nal de Educação -, é preciso que nos valhamos per·
se em uma solução consensual, ideal para esses mi- manentemente e de modo cada vez mais sistemático
Ihares de alunos e tutores envolvidos com esse pro- da avaliação como um instrumento de desenvolvi·
grama que, sem dúvida alguma, é de grande qualida- mento desse nível de ensino.
de e já foi avaliado por vários órgãos. '. A par disso, é preciso que esse nível de ensino

Muito obrigada. se diferencie. Precisamos oferecer oportunidades va
riadas e diferenciadas para uma gama de estudantes

Com a palavra o Prof. Abflio Baeta. que saem do ensino secundário, que querem oportu.
O SR. ABfLIO AFONSO BAETA NEVES ~Mui· nidades no ensino superior, mas que não as querem

to obrigado. talvez na forma convencional e tradicional como ainda
Deputada Maria Elvira, Sra. Deputados, Sr. Dan- quase que exclusivamente oferecemos.

te Baroni, Srs. Professores e Estudantes, acho esta Pouco tempo atrás, em um dos tantos levanta-
uma oportunidade privilegiada para que possamos mentos e avaliações do ensino secundário feitos pelo
discutir um pouco sobre as políticas do Ministério INEp, que mudou completamente o cenário das infor-
para o ensino superior, especialmente no que diz res- mações de que dispomos sobre esse nfvel de ensino,
peito à qualificação e modernização do ensino de gra- a uma pergunta feita a 400 mil indivíduos do último
duação. ano do ensino médio no Brasil se queriam ir para a
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universidade e se estavam satisfeitos com as opções
que viam na universidade brasileira, 52% disseram:
"Nós queremos ir para a universidade, mas nós não
temos nenhuma segurança de que o que nos é ofere
cido pelas instituições de ensino superior correspon-

.de ao que esperamos." Isso não é outra coisa senão a
constatação, de fato, de que há uma certa perplexida
de: a sociedade talvez esteja mudando mais rapida
mente do que as instituições de ensino superior têm
sabido se adaptar a essas mudanças.

Dito isso, como o Ministério se organizou e se
organiza para atuar, então, com vistas à consecução
desses objetivos? O primeiro ponto fundamental do
Ministério tem a ver com a estruturação, a organiza
ção, no âmbito da Secretaria de Educação Superior,
de uma diretoria explicitamente voltada para o desen
volvimento de programas que estimulem a recupera
ção de itens de infra-estrutura fundamentais nessa
mudança, como informatização, implantação dos
nossos equipamentos em rede - se um computador
não estiver ligado em rede, ele não passa de uma má
quina de escrever ou tem o uso muito limitado - e im
plantação de laboratórios de informática. Portanto,
projetos voltados para a recuperação dos acervos
bibliográficos das bibliotecas, para o ensino de graduação,
não necessariamente para o ensino de pás-graduação e
para o desenvolvimento da capacidade dos nossos de
partamentos, nossos professores, nossos grupos e cur
sos de absorverem as novas tecnologias como ferra
menta inovadora no ensino de graduação. Vale dizer, a
informática não como equipamento, mas como instru
mento auxiliar no processo de formação dos nossos pro
fissionais.

Mais do que isso, esse novo departamento pre
tende, na verdade, deslanchar um processo de estí
mulos conseqüentes das universidades, para que a
preocupação com a mudança do ensino de gradua
ção não seja isolada, não seja restrita a um ou outro
indivíduo dentro da instituição, mas seja um projeto
institucional de mudanças. Sem um projeto institucio
nal de mudanças, nós, na verdade, teremos sempre
muitas ações importantes, mas, e insisto nisso, certa
mente não teremos o volume e a densidade de ação
requeridos para oferecermos, de fato, alternativas
mais qualificadas e modernas para os nossos 2 mi
lhões e 100 mil estudantes de ensino de graduação
neste País; no ensino público, cerca de 700 mil.

De onde vem essa reconstrução da própria atu
ação do Ministério? Vem do próprio exemplo do que
temos de mais bem-sucedido no ensino superior, que
é a'pós-graduação. O sucesso da pós-graduação 
permitam-me aqui uma comparação, uma referência

- deveu-se a uma combinação muito feliz de três fato
res: primeiro, houve políticas claras para esse setor,
houve investimentos contínuos e uma intensa mobili
zação dos setores envolvidos, acompanhada de uma
sistemática avaliação, amplamente legitimada pela
própria participação da comunidade. Sobretudo, isso
retroalimentava a própria formulação de políticas, re
troalimentava a própria definição dos investimentos e
fez com que o Brasil passasse a liderar hoje no Terce
iro Mundo em termos de pós-graduação e apresen
tasse, em menos de trinta anos, um crescimento as
sombroso na produção científica e acadêmica. Os da
dos são conhecidos. Sei que, na semana retrasada
ou passada, houve aqui uma discussão com repre
sentantes da Academia, da SBPC, e esses dados fo
ram trazidos.

O que precisamos para o ensino de graduação é
definição de política, ampliação dos investimentos,
continuidade nos investimentos, compromisso institu
cional e mobilização permanente de cada vez mais
pessoas. A pós-graduação, só mais uma observação,
está totalmente organizada nas sociedades que re
presentam os programas de pós-graduação, nas so
ciedades científicas etc. Permanentemente discutem
o que fazer, como melhorar a própria pós-graduação.
Precisamos desencadear esse processo para o ensi
no de graduação. Precisamos, por outro lado, também
à semelhança do que ocorre com a pós-graduação,
expor um pouco mais o nosso ensino de graduação e
as alternativas que precisamos buscar para melho
rá-lo e desenvolvê-lo, expor um pouco mais ao que
está acontecendo internacionalmente. Sem isso, tra
balharemos paroquialmente, e não é mais disso que
se trata, porque os nossos profissionais disputarão
em condições de mercado de trabalho completamen
te distintas do que a tínhamos há poucos anos.

Essa é a filosofia básica e geral com que o Mí·
nistério quer enfrentar um problema da magnitude
como temos no esforço de melhoria do ensino de gra·
duação, um esforço que deve ser o mais socializado
possível, o mais mobilizador e o que alcance o maior
número de estudantes.

Os programas de que dispúnhamos para operar
até pouco tempo atrás praticamente eram inexisten
tes ou muito fracos. Na verdade, apenas a Capes
mantinha um programa já mais antigo, o PET, que
teve, na verdade, na sua origem, uma outra finalidade
- uma outra finalidade, repito - e que se compôs ao
longo do tempo. A finalidade básica e a grande justifi
cativa do PET era contra-arrestar a ameaça de des
qualificação do ensino superior por uma potencial
massificação que estaria havendo ao longo das déca-
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das de 70 e 80, massificação esta que, sabemos, não
houve. Como alguns dados começam a aflorar agora
no ensino público, especialmente no federal, são da
dos levantados por algumas universidades, temos
que mais de 50% de nossas turmas, na média, não
têm mais do que quatorze alunos. Temos praticamen
te 1,2 formandos/ano por professor universitário no
ensino federal. Ou seja, não temos massificação no
ensino público nem no ensino privado.

Outra parte importante do PET, muito bem sali
entado pelo Prof. Dante Sarone, é o impacto do pro
grama sobre as atividades de extensão. Aqui, sim, há
um outro ponto importante: é parte dos objetivos fun
damentais da política de ensino superior para a gra
duação, especialmente do Ministério, aprofundar as
relações e o compromisso social das instituições. Isso
temos feito de modo ampliado e inédito, lançando pro
gramas e nos associando ao trabalho do Comunidade
Solidária, sobretudo no Projeto Universidade Solidá
ria, nacional e regional. E aí tem-se mostrado uma
enorme quantidade de virtudes, uma capacidade de
mobilização, estamos fechando uma chamada de
projetos voltados para a extensão universitária em
que grupos universitários serão financiados para o
chamado Programa Universidade Solidária Regional
- na semana que vem devem sair os primeiros resul
tados -, e isso mobilizou centenas ou mais de uma
centena de instituições universitárias do País.

Estamos reconstruindo os programas e dando a
cada um deles a dimensão adequada. Estamos fa
zendo mais. Isso foi anunciado recentemente, quando
do lançamento do programa - V. Ex's. devem ter rece
bido documentação - especial de apoio a projetos
destinados à modernização e à qualificação instituci
onal do ensino superior público no Brasil. Esse pro
grama faz uma estimativa de investimentos de 100
milhões nos próximos três anos, exclusivamente para
dinamizar e estimular a que a preocupação com a
modernização e desenvolvimento do ensino de gra
duação seja institucional, seja assumida plenamente
pelas instituições como um grande desafio interno.

Lançado esse programa, esse é o instrumento
mais novo de que dispomos, que se associou aos in
vestimentos que vinham sendo feitos em in
fra-estrutura, investimentos na área, como disse, de
bibliotecas, de informática, de laboratórios e redes.
Associa-se também ao grande programa de financia
mento de reequipamento das universidades públicas
federais, um programa de 300 milhões de dólares.
Cento e vinte milhões de dólares em contratos já assi
nados devem estar cheguldo ao Senado no começo
de outubro para aprovação dos financiamentos inter-

nacionais. Os cento e setenta e poucos milhões que
faltarão - ainda estamos em fase de conclusão de lici
tações, assinatura de contratos etc. - devem entrar
também proximamente. Trata-se de um enorme pro
grama de financiamento de infra-estrutura.

Insisto em que temos preocupação com a in
fra-estrutura, sim, sobretudo do ensino público, mais
ainda do ensino público federal. Temos preocupação
com a infra-estrutura, seja em termos de biblioteca,
seja em termos de equipamentos e informática, redes
etc., mas temos também uma preocupação muito for
te com a qualificação mesmo do ensino que é ofereci
do e da relação professor-aluno. E é disso que trata o
programa a que me referi, esse último programa que
prevê investimentos de até 100 milhões, no mínimo.
Somando este ano, vai chegar a 120 milhões, de
1999 a 2002. Esse programa lançado substitui os an
teriores, porque integra e aumenta os recursos. Nes
se sentido, substitui e integra ou absorve a experiên
cia da Capes com dois dos seus programas, o PEr e
o outro, que era o Proin, um programa pequeno, mas
que também teve muito bons resultados, programa
voltado à melhoria das condições de oferta de disci
plinas de amplo alcance no sistema de ensino superi
or. Esse novo programa absorve e apresenta essa
preocupação como parte de um cuidado muito maior
do Ministério, como já mostrei, por conta das outras
iniciativas que mencionei aqui. Na verdade, ele funci
ona como um edital, apela para que as universidades
encaminhem projetos. No entanto, quer que esses
projetos componham uma estratégia institucional de
médio e longo prazo de transformação da qualidade e
do ensino de graduação de um modo geral. O edital
foi lançado em junho. Muitas universidades encami
nharam projetos que estão sendo avaliados e come
çarão a ser implementados em outubro. O novo edital
deve sair em novembro, para que se possa, então, re
ceber os projetos, aprová-los e implementá-los, a par
tir de fevereiro, março do ano que vem. Nesse edital
está dito claramente que depende da universidade. E
aqui insisto e repito: quem mudará o ensino de gradu
ação? Será a universidade, se souber assl:lmir isso
como uma "M.refa institucional e um desafio de todos
dentro da universidade. Depende da universidade se
ela formula ou não projetos de atuação sobre o ensi
no de graduação com características semelhantes ao
PET. Se ela define isso como prioridade, pode incluir
como propostas dentro desse edital. Se ela entende
que é outra a sua estratégia prioritária, ela que enca
minhe os projetos que correspondam às suas estraté
gias prioritárias.
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Não temos mais condições de ficar definindo a
prioridade de cada universidade no Ministério centra
Iizadamente. Queremos, na verdade, criar e ampliar
as condições para que as universidades façam as
suas políticas de desenvolvimento institucional, sa
bendo inclusive que elas serão inevitavelmente em
vários pontos diferentes, porque as instituições vivem
processo de consolidação diferente, estão em estágio
de desenvolvimento diferente e vivem em regiões
diferentes umas das outras.

É disso que se trata: O programa novo aumenta,
mais do que duplica, os recursos anualmente, se
compararmos os previstos aqui com os do PET. Ele
quer realmente um compromisso social, quer estimu
lar e levar as universidades a assumirem. Se as uni
versidades entenderem - posso ler, V. Exas. têm o do
cumento, está dito explicitamente no documento bási
co do programa - que algo que corresponda às carac
terísticas de um projeto PET é o instrumento mais
adequado para dar continuidade e dar forma ao seu
projeto de transformação do ensino de graduação,
perfeito. Ela pode apresentar, será avaliada e terá
condições de ser implementada.

Quanto à questão do prazo, se é ou não curto, o
próprio edital diz que os projetos poderão ser prolon
gados desde que devidamente justificados. Podemos
eventualmente discutir, certamente podemos. Só
quero registrar, finalmente, que estamos falando de
uma mudança radical na política de desenvolvimento
e de modernização do ensino de graduação deste
País. Esperamos que tenha continuidade, que conte
com a adesão das universidades, com a mobilização
dos professores, dos estudantes, dos chefes de de
partamento, dos presidentes de comissões de ensi
no, para que possamos, enfim, fazer frente àqueles
grandes desafios apresentados pela LDB. Há um
grande desafio que está posto aí, que é o desafio, por
exemplo, da transformação curricular. Quando a LDB
diz que não existem mais currículos mínimos, ela na
verdade está cobrando que as universidades criem
seus projetos pedagógicos de formação dos profissi
onais como entendem seja necessário naquela re
gião, naquela sociedade em que ela está inserida e
para a qual trabalha.

O montante de programas que estamos deslan
chando junto aos pró-reitores de pós-graduação, jun
to aos pró-reitores de extensão substitui em muito e
amplia enormemente o estímulo e o apoio que está
sendo dado para que consigamos de fato essa mu
dança tão importante. Não podemos mais deixá-Ia ao
sabor da dinâmica de iniciativas esparsas, muito me
nos fechar os olhos a ela. A sociedade nos cobrará

muito se não soubermos transformar esse ensino de
graduação num veículo de desenvolvimento nacional
de novo forte e vigoroso. (Palmas).

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Há oito Deputados inscritos para o debate.

Concedo a palavra, inicialmente, ao Deputado
Agnelo Queiroz.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - srª
Presidenta, farei perguntas diretas, porque obvia
mente imaginei que, ao convidar o Prof. Abílio Baeta
para discutir a questão do PET, o primeiro assunto
que S. S· deveria ter abordado era sua opinião sobre
o programa. Eu esperava que S. Sª pudesse dizer se,
na avaliação da Capes, é bom ou não o programa, se
está tendo resposta e sucesso. Vejo que não é um
problema de recursos, porque S. Exª mesmo já disse
que terá muito mais do que isso. É preciso fa'''lr prime
iro sobre o programa.

Fica até um pouco prejudicada esta interven
ção, porque era a partir disso que ia fazer as pergun
tas, já que o programa tem o apoio de todos os estu
dantes, dos tutores, de diversas universidades no
País inteiro, inclusive tirando a decisão dos próprios
conselhos universitários, ou seja, decisões democrá
ticas das instâncias superiores das universidades.

Dos tutores. A avaliação que tenho em mãos,
que também é muito positiva, é coordenada pela Pro
fa. Elizabeth Balbaschevski(?), do Núcleo de Pes
quisa sobre Ensino Superior da USp, que aponta os resul
tados relevantes do Per, um programa bem-sucedido,
que se refere aos seus alunos e bolsistas. "As oportuni
dades de treinamento oferecidas pelos programas
são ímpares, mesmo quando comparados com ou
tros programas até certo ponto similares". De forma
detalhada, esse relatório narra a melhoria substancial
do curso de graduação, onde o PET instalou. "O PET
tem contribuído para promover a proximidade dos alu
nos com aa faculdade, para fazer aparecer o papel da
instituição universitária para os estudantes. Ele é um
grupo que otimiza a estrutura curricular na estrutura
do ensino superior, refletindo o espírito da Lei de Dire
trizes e Base da Educação Nacional. O PET demons
tra ser um programa fundamental para a implantaçãe
de ações dirigidas à comunidade, principalmente
aquelas voltadas para o ensino médio fundamental
Desenvolve cidadania; aprende a conduzir eventos
acadêmicos; promove oportunidade para o debate;
questões de atualidade; busca soluções para as de
mandas da comunidade externa. Há evidências de
desempenho diferenciado dos egressos do PET nc
mercado de trabalho. O PET forma profissionais m
Ihores preparados para ingressar na comunidade l
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entífica ou para integrar as áreas profissionais e em
presariais em seus campos".

E afirma no final do relatório que "o PET é uma
iniciativa mais consistente, produtiva, no sentido de
estimul?r os estudantes a melhorar a qualidade de
ensino de graduação no País". Mais adiante, continua
na conclusão, "o PET melhora o desempenho global
do curso no qual se insere, tanto no que tange à efi
ciência da formação dos estudantes, quanto no que
se refere à maior produtividade dos professores". E
continua o relatório: "Como uma das prioridades do
País no âmbito educacional é melhorar a formação
superior, um dos mecanismos mais eficazes instala
dos no momento é sem dúvida o programa de treina
mento".

Diante disso tudo e da exposição do Prot."Abílio
Baeta de que a intenção do Governo com esse novo
programa é estimular justamente isso, porque é um
programa para um nível de graduação que tem pes
quisa, que é fundamental. .. O expositor ontem do
CNPq apresentou números mostrando que os alunos
que têm iniciação no curso de graduação, quer dizer,
concluíram o mestrado mais cedo, têm um melhor de
sempenho posterior na pós-graduação. Trinta e dois
por cento entram no rP'7strado com bolsa. Essa é a
possibilidade de quem fc..z o PET: de vinte e três, trinta
e dois, número que sobe para 60% quando ocorre a .
formação com o PET. E.1fim, dá vários dados inquesti
onáveis.

Nesses últimos dois anos, pelas informações
que ternos, a Capes não avalia mais os relatórios des
se programa. Eles foram aprofundados. Vem o tutor
junto com um professor ad hoc, visita a universidade,
pergunta. Não é um provão, não é um teste de múlti
pla escolha. São avaliações corretas. Gostaria de sa
ber se essas avaliações do PET têm valor para a Ca
pes e para o MEC. Por que há dois anos não examina
os relatórios 'de avaliação do PET?

srª Presidenta, se a intenção é essa, se é preci
so institucionalizar, por que enCJ não o PET? O pró
prio expositor disse: se a universidade disser que o
programa é o PET, vai ser. Então, por que não consul
ta a universidade ~ a fazer um programa desse, que
mexe na pós-graduação, um programa que tem 25
anos, que se tem desenvolvido ao longo dos anos,
que se firmou, que tem esse apoio unânime da comu
nidade universitária, inclusive da SBPC, que aqui ex
pôs, além de várias universidades, de reitores, etc.?
Será que é só o MEC ou a Capes que tem razão?
Quer dizer, pode-se mudar um programa desse sem
consultar a comunidade, as universidades? Or en
tão, é só fazer um programa de mudança, inclui-lo em

outro e dizer: se você quiser mantê-los, pode fazer.
Isso não tem sentido na cabeça de ninguém com um
mínimo de coerência na proposta.

O custo atual é de 16 milhões. Achamos que o
programa deve continuar, que o MEC deve rever isso,
institucionalizar, se assim quiser, e a universidade
chegar à conclusão. É evidente que não podemos sa
crificar, interromper o único programa para graduação
que tem ensino, extensão e pesquisa, e que tem esti
mulado muito os estudantes, inclusive na parte de
pesquisas, muito necessária no País. Não vou nem
entrar nessa área para não me estender. E não vamos
interromper o programa e nos aventurar a fazer outro,
se a avaliação é positiva.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- A Presidência foi liberal com o Deputado Agnelo
Queiroz, porque S. Exa. propôs a audiência pública.
Mas agora vamos nos limitar aos três minutos, come
çando pelo Deputado Gilmar Machado. Após a fala
dos três primeiros oradores daremos a palavra ao Sr.
Abílio.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Prof.
Abílio Baeta, V. Sª falou sobre a questão do ensino
médio de uma forma geral e da graduação. Só que se
esqueceu de dizer que a pós-graduação melhorou
muito, porque os alunos que estão saindo do PET em
grande parte vão para a pós-graduação. Evidente
mente, se eles já estão trabalhando, a pós-graduação
vai melhorar cada vez mais. Se for retirado PET, pode
haver comprometimento, inclusive depois da
pós-graduação, que V. Sª. tanto elogiou.

Disse V. Sª que se está fazendo agora Lima mu
dança radical na graduação. Não seria possível man
ter o que já existe, começar essa experiência nova e
depois avaliar o que já está aí? Se o negócio está fun
cionando, por que vamos acabar para depois ver se o
outro vai dar certo? Não podemos deixar o que está
dando certo e tentar experiências novas, outros pro
gramas? Se aquele está tendo resultados muito me
lhores, vamos desmontar os outros, vamos passando
para frente, vamos adotar outros programas.

V. Sª entregou esse programa. Cada universida
de pode ter três subprogramas e cada subprograma
vai receber até 150 mil. Por exemplo, hoje existem ins
tituições que têm onze grupos, que somam em torno
de 800 mil. Se a universidade só pode ter três subgru
pos, se eu conseguir somar três subprogramas - se a
matemática que eu aprendi na escola não estiver er
rada, cento e cinqüenta mais cento e cinqüenta são
trezentos, mais cento e cinqüenta, quatrocentos e cin
qüenta -, uma universidade que hoje está com oito
centos evidentemente vai ter uma diminuição. Ou a
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matemática que aprendi está equivocada ou a conta
que o MEC está fazendo não consegue me enrolar.
Queria que me explicasse essa matemática, porque
as minhas contas não batem com aquilo que V. Sa.
está me falando. Não posso aceitar algo que foge da
minha capacidade de entendimento.

Finalizando, esses 100 milhões que V. SI! está
apresentando, pelo que pude verificar, é para in
fra-estrutura. E a questão do pessoal? Queria que ex
plicasse, porque V. SI! não tocou na questão do PET.
Qual é a avaliação que V. Sas. fazem do PET? Qual é
o resultado do provão em que tem PET e em que não
tem? Como é a avaliação que V.Sl!s. têm disso, ou não
está sendo levado em consideração? Para nós é im
portante, a fim de formarmos juízo sobre o que esta
mos formulando.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Mar
roni. (Palmas).

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI 
Sra. Presidenta, Secretário Abílio Baeta, Prof. Dante
Baroni, Srl&s. e Srs. Deputados, jovens alunos que se
encontram presentes nesta reunião, fico profunda
mente contrariado porque os organismos deste Go
verno conseguem mobilizar a sociedade e os estu
dantes exatamente quando ameaçam retirar o que
está funcionando. Por que o MEC não consegue mo
bilizar as universidades públicas brasileiras com seu
novo programa? Que traga milhares e milhares de es
tudantes para a Esplanada dos Ministérios a fim de lu
tar pelo novo programa em vez de estar resistindo e
lutando por um programa que está dando certo. Sabe
por quê? Porque há uma arrogância por parte deste
Governo. A Comissão tem expressado isso quando o
relator do projeto do Plano Nacional de Educação diz
o seguinte: "O Governo tem mais legitimidade do que
a sociedade, porque o Governo teve votos. Por isso o
Plano de Desenvolvimento da Educação do Governo
é mais legítimo do que aquele que foi estudado, dis
cutido e debatido por todas as entidades ligadas à
área da educação, pelas universidades, e assim por
diante". O Governo vem agora e diz que esse novo
programa é mais legíti.mo do que o PET, do que o ape
Io que as universidades fazem, que a SBPC faz, que
todos fazem para que seja mantido o plano. Qual é a
resposta do Ministério? Não. O plano que estamos
propondo é melhor. Não convence. Este é o problema.
Não convence sabe por quê? Porque aquela legitimi
dade que o Governo argumenta que tem, porque teve
os votos, perdeu. O Governo hoje tem 65% de rejei
ção. Ninguém acredita, Sr. Abílio Baeta, que o MEC
vá melhorar o ensino superior, que o MEC vá melho-

rar as bolsas dos estudantes. O MEC retirou toda as
sistência estudantil que dava. A bolsa do PET é uma
forma indireta de manter o aluno no ensino superior.
Vergonhosamente, neste País, 1% dos estudantes
de nível superior estão nas universidades públicas,
11 % estão nas universidades, índice que representa
um vexame nacional. Os alunos vêm aqui de todas as
partes, os reitores acompanham, os Deputados cla
mam pela manutenção do PET, toda sociedade quer
a manutenção de algo que está dando certo, e o MEC
diz: "Temos algo que vai ser melhor". Que convença,
que vá às universidades, que debata seu novo pro
grama e que faça uma mobilização, uma agenda po
sitiva, e não uma negativa, como agora a reivindica
ção e a resistência desses alunos, a resistência des
sas comunidades universitárias que querem algo me
lhor. Só que o MEC não tem credibilidade, hoje, e os
estudantes, assim como a comunidade acadêmica,
estão inseguros com o novo programa.

Na minha opinião, o MEC deve ter a humildade
de dizer que o PET não será extinto enquanto não for
implementado um programa melhor. Aí, sim, teremos
acordo. (Palmas)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Antes de passar a palavra ao Sr. Abílio, gostaria de
manifestar, Deputado Marroni que ontem debatemos
sobre esse ponto. No Brasil temos - permita-me Sr.
Abílio, dizer o que sinto - algumas organizações ex
tintas pelos Governos Federais anteriores, o que trou
xe muito prejuízo para o Brasil.

Vou citar o exemplo do Instituto Brasileiro do
Café',Todo mundo falava: "Ah! é um poço de corrup
ção. E isso, aquilo outro, etc:' Acabaram com o IBC, e
o nosso café passou a ter uma série de problemas de
comercialização do exterior, de marketing. Perde
mos mercados - estou dando um exemplo econômi
co, mas serve para outros casos _, perdemos espaço
para a Colômbia e países da África, etc.

Depois, na época da Rosane Collor, disseram
que a LBA estava muito mal. Extinguiram a LBA. Esta
mos até hoje pagando o preço, porque a LOAS ainda
não é a realidade que esperamos que seja.

Temos hoje os maiores problemas na área da
assistência social, porque extinguiram a LBA sem ins
tituir imediatamente após ou concomitantemente um
outro órgão para cuidar das questões da assistência
social. Estão tentando construir um novo órgão, e isso
demora. Ontem apresentamos essa questão ao Sr.
Abílio.

Entendemos, respeitamos e até acreditamos
que se possa fazer um programa melhor, que amplie
o número de alunos, a participação. Mas temos muito
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receio das conseqüências peja desativação de um
programa que está indo bem, segundo as avaliações
que temos. Seria como um doente terminal. Esse ter
mo foi usado por um professor, o tutor do PET. Na
hora, ele usou esse termo. Não instituirmos outro pro
grama no lugar. Como é que fica esse período?

Nessa parte, Deputado Fernando Marroni, con
cordamos com V. Ex!!. Nossa maior preocupação, em
bora apoiemos a mudança, e com as transformações
necessárias para melhorar qualquer atividade social.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Peço a palavra pela ordem, srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra, pela ordem, o Deputado Nelson
Marchezan. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
srª Presidenta, como fui citado pelo nobre Deputado
Fernando Marroni, gostaria de usar a palavra regi
mentalmente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pois não, é regimental, Deputado Nelson Marche
zan.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
srª Presidenta, quero repor a verdade. Não fica bem
que, nesta Comissão, um deputado deturpe as pala
vras. Está registrado nos Anais desta Casa. Não que
ro discutir nem o PET nesta intervenção, nem o rela
tório do Plano Nacional de Educação que apresentei.
Os fatos verdadeiros são os seguintes: certo parla
mentar discutia nesta Comissão que o plano das
Oposições era legítimo porque era da sociedade bra
sileira, dando a entender que o plano apresentado
pelo Governo não tinha legitimidade. E eu contestei
dizendo que o plano do Governo tinha ouvido a socie
dade brasileira - está no relatório - e que o Governo
havia sido eleito. Então, tinha legitimidade. De forma
que o Sr. Deputado Fernando Marroni deve respeitar
a verdade, para início de conversa. Essa é a reposi
ção da verdade que eu queria fazer.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Com a palavra o Sr. Abílio, para expor e contraditar
os argumentos dos três deputados que o antecede
ram.

O SR. ÁBfuo AFONSO BAETA NEVES - Srll
Presidenta, quero aproveitar e dizer que, em primeiro
lugar, minha exposição precisava ser sobre a política
do Governo para o ensino de graduação, porque é de
fato muito mais ampla e muito mais profunda do que a
discussão exclusiva sobre o PET. Achei que se não
entendêssemos um pouco melhor da política, tería
mos dificuldade de entender também por que as mu-

danças de estratégia do Ministério nesse campo. Tra
ta-se apenas de mudança de estratégia. As avalia
ções do PET são muito positivas. S. Exª as repetiu e,
sem dúvida alguma, fidedignamente. Quem enco
mendou a avaliação para a Profll Elizabeth Salbas
chevski(?) foi a própria Capes, que depois divulgou a
avaliação. Portanto, é amplamente conhecida.

O PET é um programa que em si cumpriu todos
seus objetivos. Ninguém discute, ninguém nega isso.
Apenas tem um formato que o impede de ser estendi
do como seria desejável, se pudéssemos imaginar
outra circunstância.

Em segundo lugar, é preciso entender que o
PET é um programa que pertence a uma outra época
de relação entre os órgãos de formulação de política
e de fomento ao ensino superior e as próprias institui
ções de ensino superior.

Hoje nos interessa muito mais que a instituição
assuma suas estratégias do que, nós, bilateralmente,
Capes com cada grupo, ficarmos definindo estratégia
de mudança do trabalho dentro desse ou daquele
campo.

Precisamos reconhecer, Srs. Deputados, pro
fessores e alunos, que a política de desenvolvimento
do ensino superior fraturou a instituição universitária
pública. Fraturou quando criou duas ordens de gran
deza: o ensino de graduação, que era deixado ao coti
diano dos orçamentos que foram batendo contra a
parede, e alguns braços desse ensino que, na verda
de, conseguiram um montante de recursos contínuos,
chegando a criar inclusive o fantasma da separação
de parte do corpo docente, da oposição entre o esforço
de pesquisa e de pós-graduação, em face da gradua
ção. Conhecemos o processo de longa data.

Só recentemente começou-se a fazer frente a
isso, cobrando da instituição que se assuma plena
mente. Queremos que a instituição universitária, es
pecialmente a pública, se assuma plenamente. O pro
blema da qualidade é para o conjunto das atividades
da instituição. O problema da inovação, da dinâmica
transformadora, é para o conjunto das atividades.

A mudança é de estratégia, e comporta transi
ção e não arrogância, Deputado Fernando Marroni, e
responsabilidade diante das evidências, das circuns
tâncias, dos dados e desafios que estão aí.

Estou dizendo que uma grande característica do
PET é o seu caráter de programa, que envolve forte
componente de extensão.

Não estamos oferecendo algo obscuro contra
um projeto bem-sucedido.

Os programas da Universidade Solidária e da
Universidade Solidária Regional funcionam. Eles não
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são uma experiência ou uma aventura. Eles funcio
nam e mobilizam cada vez mais estudantes e profes
sores das universidades públicas e privadas do País.

Por outro lado, a questão do ensino tutorial, que
é um componente fundamental do PET, é um proble
ma mais do que uma solução. Por quê? Se estou di
zendo que praticamente estamos formando 1,2 alu
nos no ensino superior público federal para cada pro
fessor que temos lá dentro, esse ensino é tutorial. Só
não é mais tutorial porque não assumimos mais isso.

Se estou dizendo que em uma grande universi
dade cerca de 50% das turmas não têm mais do que
quatorze alunos, isso é tutorial; se estou dizendo que
a relação professor/aluno no ensino público brasileiro
é de 9,3 alunos por professor, isso é tutorial. Só não é
mais tutorial porque não queremos.

Qual é o ponto fundamental? Não posso fazer
uma reforma do ensino superior público e privado
imaginando que os estudantes tenham que ser apoia
dos totalmente em bolsas de estudo, porque não te
nho bolsas de estudos para dar para 2 milhões de es
tudantes. Aliás, eu nem ninguém. Ninguém terá recur
sos para 2 milhões de bolsas de e~tudo, para fazer
com que o estudante se interesse pelo estudo.

Vamos ao outro ponto, porque acho importantes
suas observações.

O PET é importante como elemento de susten
tação ou de sobrevivência do estudante, mas não é
essa a tarefa do PET. Se temos um problema nesse
lado, vamos resolver com outros instrumentos. Vamos
equacionar, digamos, em um patamar superior, o pro
blema do próprio crédito educativo. Vamos viabilizar a
sustentação dos carentes.

(Não identificado) - (Intervenção fora do micro
fone. Inaudível.)

O SR. ABíLIO AFONSO BAETA NEVES - Está
bom. Vamos pensar nos problemas não com soluções
múltiplas, na verdade, soluções guarda-chuva. Va
mos pÉmsarnOê problemas e encontrar soluções es
pecíficas para cacfa-um;--

Em resumo, eu diria basicamente o seguinte:
trata-se, sim, de estar 'tendo consciência da magnitu
de de um problema nOvo. E mais, nada estamos fa
zendo no escuro contra o PET. Estamos fazendo com
que o PET, se devidamente assumido pelas institui
ções, possa voltar como parte da estratégia institucio
nal de cada instituição. Está dito, repito, e certamente
reaparecerá no novo edital. Eventualmente, esse
novo edital pode contemplar até um pouco mais expli
citamente esse tipo de procedimento.

O que se dá, a esta altura dos acontecimentos,
com relação ao que disse o Deputado Gilmar Macha
do, se me lembro, sobre o problema da matemática?

O problema da matemática existe hoje no PET,
porque nós todos poderíamos perguntar: por que
uma instituição tem vinte e tantos grupos e outras ins
tituições têm três grupos? Por que certas instituições
poderão ser, eventualmente, atendidas plenamente,
ou quase todas? São muito poucas as que têm mais
que onze grupos. Tenho comigo os dados, mas V. Exª
sabe melhor do que eu.

Qual é a proposta? Não estou dizendo que a
instituição vai ter de repetir, na sua proposta, o projeto
com ele está hoje. Ela pode encontrar mil formas dife
rentes de oferecer condições de trabalho semelhan
tes - insisto, porque isso para nós é uma peça-chave
_, se institucionalmente essa for a decisão da institui
ção. Mas também não estamos tirando de cartolas de
mágicos propostas de política para o ensino superior.
Temos discutido amplamente com pró-reitores de
graduação, com pró-reitores de extensão. Temos par
ticipado de todas as discussões, inclusive da constru
ção do Plano Nacional de Desenvolvimento do Ensi
no de Graduação, feita pelo Fórum de Pró-Reitores
de Graduação. Estamos de acordo e estamos, na ver
dade, construindo uma nova plataforma para enfren
tar essas questões.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - srª
Presidenta, não gostaria de usar meu direito de répli
ca, até mesmo para dar oportunidade aos nossos co
legas, mas quero apresentar uma proposta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pois não, faça sua proposta.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ 
Depois de ouvir que a avaliação oficial do MEC é posi
tiva e que cumpriu seus objetivos, depois de ouvir to
dos os segmentos, eu acho que falar em responsabili
dade... Se, eventualmente, o MEC não mudar essa
postura, tenho certeza de que a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto aprovará uma emenda ao
Orçamento no valor de 16 milhões e manterá esse
programa, porque não podemos deixar acabar um
programa como esse, mesmo que seja à revelia do
MEC. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Agnelo, se a Comissão assim o desejar,
tem autonomia para propror.

Por exemplo, ontem visitamos o Indesp e rece
bemos uma proposta que também atende a uma rei
vindicação muito antiga do Deputado Flávio Arns, so
bre o esporte olímpico e o esporte para olímpico.
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Se temos direito a cinco emendas, como vamos
distribuir os recursos, se não se encontram conosco?
Essa é uma questão posterior. Estou apenas dizendo
que essa argumentação, sem dúvida alguma, consta
rá da pauta de discussão das emendas desta Comis
são.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - srª
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - srª
Presidenta, sem querer atrapalhar a exposição, va
mos ficar prejudicados, porque fizemos perguntas, e
eJas não foram respondidas. É difícil. Como vamos es
tabelecer um debate?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- V. Ex! tem direito à réplica. Faça a sua réplica.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É
exatamente sobre isso que eu queria falar.

(Não identificado)- É uma questão de colabora
ção, por causa da lista dos inscritos.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- V. Exª será o próximo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Por
exemplo, recebemos o documento e estou lendo as
resoluções que estão editando. E lá está escrito que
cada universidade pode lançar três subprogramas.
Não fui eu quem inventei isso.

O SR. ABíLIO AFONSO BAETA NEVES 
Nesse primeiro edital. Para o ano que vem são mais
projetos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu
tenho que debater em cima do que os senhores estão
fazendo? Eu não estou querendo debater na estratos
fera. Estou discutindo fatos concretos e objetivos. Não
vim aqui para ficar imaginando ou tendo de advinhar
coisas. Eu vim aqui para discutir fatos objetivos e con
cretos que os senhores estão lançando. Os senhores
estão lançando esse programa. V. Sª vem aqui e diz
que todo mundo está ganhando. Se diz para mim que
são só três subprogramas onde há onze, vão restar
apenas três. Como é que isso não é perda? Como é
que V. Sft tem coragem de me dizer que isso não é
perda. Eu não estou aqui para brincar. Estou respei
tando V. 8ª, mas o senhor está querendo brincar com
minha inteligência. E eu não vou admitir isso, em hipó
tese alguma. Ontem V. S@ já tratou desrespeitosamen
te esta Comissão, e eu o respeitei. Hoje eu o estou
tratando com delicadeza. Agora, o senhor, por favor,
me trate com respeito, porque senão vamos tratá-lo
de acordo com o Regimento e aí a coisa será diferen
te. Está certo? Então, o senhor por favor responda

aquilo que lhe foi perguntado, dentro daquilo que está
escrito nos programas. Eu lhe fiz perguntas dentro do
programa e exijo, seguindo o Regimento, que me per
mite, que o senhor responda aquilo que lhe foi per
guntado.

O SR. ABfLlO AFONSO BAETA NEVES - Pois
não.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- V. Exª quer repetir sua pergunta, Deputado?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu
fiz três perguntas. srª Presidenta. Ontem fiquei tran
qüilo, mas ele veio aqui para tentar brincar com a gen
te. Eu não vou aceitar isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Não é esse o espírito, Deputado. V. Ex@ me perdoe,
mas não é esse o espírito da reunião, absolutamente.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
srª Presidenta, peço a palavra para uma questão de
ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Questão de ordem? É ordem mesmo, Deputado
Nelson Marchezan?

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN - É
ordem mesmo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Nos termos regimentais, srª Presidenta, o Prof. Abílio
foi convidado ou convocado?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Convidado.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Os que se opõem a ele estão sendo aplaudidos, e ele
não tem reclamado disso, por não ter recebido. Pode
até ter havido omissões nas respostas do professor, fi

tem todo o direito o Deputado Gilmar Machado de re
clamar, mas dizer que o Prof. Abílio está faltando com
respeito para com esta Comissão, com os deputados
e os estudantes é inaceitável. Eu peço que o Deputa
do retire, para o bom relaciol)amento, porque não é
regimental a sua proposta. Não houve, em momento
algum, essa falta de respeito. É bom mantermos... E
peço que V. Exª...

O SR. DEPUTADO GIl,MAR MACHADO - Eu
estou mantendo, dentro daquilo que me foi apresen
tado. Eu estou fazendo a pergunta e respeitei o Prof.
Abílio, agora, ele tem que responder. Se não for res-
ponder... .

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Mas reclame a resposta.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Estou deixando bem claro. Vou reapresentar a convo-
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cação do Ministro, porque não estou satisfeito com
aquilo que foi respondido.

(Não identificado) - Esse pingue-pongue, srª
Presidenta. Vamos dar continuidade.

A SRA. PRESIDENTA (Depu~ada Maria Elvira)
-Isso é regimental, Deputado. Então, vamos passar a
palavra ao Deputado Luizinho. Está mantida a pala
vra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI 
Peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Não, Deputado Marroni, V. Ex!! já falou.

Para fazer seu questionamento tem a palavra o
Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Peço
a palavra pela ordem, Sri! Presidenta. Identa.

(Não identificado) - É questão regimental, Sri!
Presidenta. '

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É
questão regimental.

(Não identificado) - Se for regimental, ele tem
razão.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É
questão regimental.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra o Deputado Eurico Miranda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sri!
Presidenta, o Deputado Gilmar Machado disse que o
Regimento obriga o palestrante a responder, quando
perguntado. O Regimento não diz isso. O palestrante
responde, se quiser. Ele não está em uma CPI, ele
não tem obrigação. Se o Deputado entender que a
resposta não é suficiente, ele sai para outro caminho,
para uma convocação de outra espécie. Agora, é ina
ceitável e não está no Regimento. A observação do
Deputado Gilmar é que, regimentalmente, ele é obri
gado a responder, o que não é. Regimentalmente, ele
não é passível de sanção alguma. Ele respGnde se
quiser e o que quiser. Isso é o que deve ficar esclare
cido para não parecer que estamos fazendo pressão.

Na verdade, esta Comissão pode, posterior
mente, entender que o palestrante deve vir mediante
outra convocação, e aí, sim, ele seria obrigado a res
ponder, no caso de se 'instalar nesta Casa uma CPI
ou uma Comissão Espécial.

Essa é a minha ponderação. Espero que, toda
vez que se falar do Regimento, a Mesa esclareça,
caso contrário, fala-se em nome do Regimento, e não
está aqui.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado,V. Ex· está correto. Ele não pode ser con
vocado. E é um convidado. Só quem pode ser convo-

cado é Ministro. Na nossa opinião, não houve desres
peito algum, porque cabe ao convidado calar-se, ex
plicitar ou não. Desculpe-me, Deputado Gilmar Ma
chado, não houve desrespeito algum à Comissão. Na
condição de Presidenta, não me sinto desrespeitada
e quero deixar isso consignado na ata dos trabalhos
de hoje.

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI 
Sri! Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI 
Consulto V. Exa. se tenho direito à réplica ou não.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem V. Exa. direito à réplica, Deputado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI 
Muito obrigado. V. Exa. então não pode passar a pala
vra, porque eu estava inscrito.

Sr. Abílio, acho que o MEC tem uma resistência
em reconhecer a real situação dos estudantes das
universidades em geral no País. Outro argumento é
que o PET não serve para resolver o problema da ma
nutenção do acadêmico na instituição. Só que não é
preciso pagar a um estudante para que ele estude.
Portanto, aqueles estudantes que estão nesse pro
grama também se beneficiam disso para se manter.
Por quê? Porque a universidade retirou a casa do uni
versitário, o restaurante, o transporte e o crédito edu
cativo. Disse V. Sa.: vamos resolver o problema do
crédito educativo. O MEC foi capaz de retirar o progra
ma de crédito educativo e empurrar os estudantes
para o sistema financeiro. Sistema financeiro da edu
cação: é essa a compreensão que se tem hoje. Preci
sa de avalista, vai ao banco, pega o dinheiro e assim
por diante. Não há outra solução, Sr. Abílio. O MEC
não deixa saída.

A palavra arrogância pode ser forte, mas a de
mocracia não está sendo exercida pelo MEC. Não é
possível V. Sª dizer que discutiu com todas as univer
sidades e que haja universidades e conselhos univer
sitários dizendo que não. Portanto, não é razoável o
argumento de V. Sª. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Que sejam registradas as palavras do Deputado
Fernando Marroni.

No segundo bloco vamos ouvir, finalmente, o
Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
srª Presidenta, começo repondo. Se percebi, o Sr.
Abílio disse que há uma disparidade. Por exemplo,
universidades com vinte e nove grupos, outras com
onze, outras com três. Então, resolvam para se fazer
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uma média. Mas acabar e trazer todos para três, acho
um absurdo. Eu quis dizer talvez do meu Estado, a
Universidade do Estado de São Paulo - UNESP, que
eu sei que tem vinte e nove grupos. Agora, trazer para
três e dizer que isso, em termos de contrapartida, é
maior, não estamos conseguindo compreender. Se
puder nos explicar- V. Sª não está obrigado regimen
talmente a fazer isso - gostaríamos que o fizesse, por
favor.

A segunda questão, que já foi referida aqui, é
sobre a avaliação que não se faz há dois anos.

Mas quero dizer o seguinte: estou com a trans
crição de uma audiência ocorrida no dia 12 de março
de 1998, na Capes. Todos os estudantes que aqui es~
tão lá estiveram, porque havi? um burburinho. Não
vou ler a parte inicial. Vou passar para a parte funda
mentaI. Vou ler o que foi dito pelo Prof. Abílio, depois
de vários questionamentos e dos arrazoados:

"Isso aponta para a decisão de a Ca
pes acabar com o programa? Não, a Capes
tem o maior interesse no PET, quer preser
var o PET. A Capes acha que o PET tem
uma contribuição importante e terá uma
contribuição ainda mais importante para que
possa ser transformada num instrumento
multiplicador sobre o ensino de graduação.
Nunca se tratou aqui de fechar o PET. Em
nenhum momento se imaginou isso."

O Prof. Abílio diz isso. Numa outra audiência pú
blica, no dia 2 de dezembro, na assessoria do Ministé
rio, e não na Capes, o Adalberto disse: "Se alguém
provar que cortar bolsistas é bom, então, corta-se".

Essa reunião começou com a seguinte questão:
"Vocês da Capes querem fechar o programa? Nossa
resposta é não".

Estou lendo a transcrição das audiências, uma
realizada em março e a outra em dezembro. Depois,
falou-se do incentivo que vem sendo dado aos cursos
de graduação e pós-graduação.

Isso é fonte, orçamento realizado. Em 1995,
gastamos 4 milhões e 270 mil reais; em 1996, 3 mi
lhões e 900 mil reais; em 1997, 3 milhões e 700 mil re
ais; em 1998, 3 milhões e 550 mil reais. É uma de
monstração de prioridade máxima mesmo, como foi
dito aqui. A graduação, que era de 890, em 1995, bai
xou para 774; em 1997, 790; no ano passado, 616. Se
tivermos 2 milhões para dar a bolsistas, vamos dar.
Não tem. É óbvio, deixa para o Banco FonteCindam e
o Marka 1 bilhão e 700 milhões. Deixa para a Ford na
Bahia. Dá para comprar tudo aquilo que o Brasil pro
duziu na sua História com o dinheiro do BNDES, que
foi usado para privatizar o que era nosso. Aí não vai

ter mesmo dinheiro para a educação. E o resultado é
uma evolução negativa e regressiva de aplicação de
verbas na educação. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Companheiras e companheiros, democraticamente
lembramos que estamos numa reunião da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto e não em um está
dio de futebol. Pedimos a todos que tenham um com
portamento condizente com este ambiente e esta
Casa.

Tem a palavra o Deputado Gastão Vieira.
O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - Sr'l Pre

sidenta, Sr. Abílio, fico até surpreso em ver que esta
mos numa discussão tão dura quanto esta, com um
programa que custa 14 milhões de reais por ano. Fico
sem entender por que por 14 milhões de reais por
ano, quando temos alternativas de financiamento, es
tamos mexendo num vespeiro, num programa que
vem dando certo.

Venho de um Estado, Sr. Abílio, em que a pós
graduação não se consolidou e a graduação vai muito
mal. Mesmo assim, formamos trinta e três mestres e
doutores, todos com recursos provenientes do PET. E
onze deles já são professores da nossa universidade
federal. Proponho a V. SI! que se estabeleça uma re
gra de transição com o programa novo, que é bem
vindo. Depois de dez anos, é evidente que o PET pre
cisa ser discutido, e temos de ter coragem para discu
ti-lo, hoje, dentro de uma visão, como V. Sª bem desta
cou, diferente da que o Cláudio Moura Castro pensou,
quando era Diretor da Capes. Fui funcionário do Con
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico - CNPq, trabalhei na criação da bolsa de ini
ciação científica. Portanto, não estou aqui falando de
algo que não vivi. Por que, então, não estabelecer
uma regra de transição? Vamos manter os progra
mas, dar um prazo para diminuir os programas. É o
tempo que testamos esse programa novo. O Deputa
do Agnelo Queiroz, com todo o apoio da Presidenta,
disse que podemos, por meio da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, elaborar uma emenda para
garantir essa transição em termos financeiros.

Acho que esse programa está dando certo.
Quem vive numa universidade como a nossa sabe in
clusive, Sr. Abílio, que quem faz o PET andar muitas
vezes não é a universidade, mas o pesquisador inte
ressado que vai atrás do aluno talentoso, descobre
nele um caminho para o futuro e aposta.

Tenho uma posição meio crítica. Não estou
aplaudindo essa questão de extensão. Acho que a
função do PET é fazer o aluno avançar no conheci
mento, ir para a pós-graduação e não, {nuitas vezes,
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fazer curso de extensão, que nada mais é do que
substituir o papel que o Poder Executivo municipal
devia desempenhar com relação à sua população.
Usa-se o aluno, a população recebe alguma coisa,
mas ele não aprende nada ou aquilo que se espera
dele.

Portanto, como uma pessoa que apóia seu
trabalho e acha que a mudança estratégica é bem-vinda,
proponho uma transição. Não vamos acabar com os pro
gramas agora, vamos dar um prazo. A Comissão se
compromete a obter os recursos. Vamos usar as fun
dações estaduais, que têm de participar com recur
sos próprios dos estados na manutenção do PET ou
do programa novo, porque isso é fundamental. Vamos
discutir com o CNPq a visão da bolsa de iniciação ci
entífica. Vamos transformar isso num sistema único
de Governo, Capes, CNPq.

Enfim, sou absolutamente contra a extinção do
PET. Proponho uma regra de transição que nos per
mita encontrar uma alternativa para manter esses jo
vens estudantes no caminho da pós-graduação com
sucesso e nos deixe com a consciência tranqüila de
que não é por causa de 14 milhões de reais que esta
mos interrompendo um programa bem-sucedido.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Registrem-se as palavras muito equilibradas 
como sempre - do Deputado Gastão Vieira. Inclusive
assino embaixo. Deputado, apenas por uma questão
de justiça, gostaria de realçar o trabalho que as uni
versidades brasileiras vêm fazendo na área de exten
são. Defendemos o que V. Exª disse, mas destacamos
a importância da extensão como ferramenta de de
senvolvimento dos alunos no seu processo de aprendi
zagem e práxis e, sem dúvida nenhuma, como atividade
complementar às atividades dos governos.

John Fitzgerald Kennedy disse algo que consi
dero sempre oportuno lembrar: "Não devemos per
guntar o que o país pode fazer por nós, mas o que po
demos fazer pelo nosso país". Como fui estagiária do
Projeto Rondon, acho a extensão algo muito nobre.
Existe uma tendência muitas vezes de mostrar a ex
tensão como a prima pobre, a menos importante das
três principais atividades da universidade. Efetiva
mente, na minha posição, não vejo assim.

Tem a palavra o Deputado Átila Lira.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA- Srs. Deputados,
Prof. Abílio, Sr. representante da comunidade univer
sitária, quero entender melhor o PET num aspecto.
Hoje, ele tem uma função específica, dentro do mode
lo de 1979. Ou seja, o Ministério era centralizador e
decidia esses projetos de uma formatação definitiva,
mais no sistema basicamente de bolsas. Quero saber

se o novo tipo de intervenção tem a idéia de transferir
esse tipo de decisão para a universidade. Primeiro, se
isso é para a universidade. Segundo, qual seria o al
cance desse programa, do ponto de vista universitá
rio? Terceiro, eu queria saber a distribuição desse
programa hoje, espacialmente em relação a cada ins
tituição de ensino superior. E ainda, nesses critérios
de alocação de recursos - aliás trata-se de um pro
grama de poucos recursos hoje - que indicadores
esse programa novo vai utilizar para permitir uma alo
cação e igualdade de participação de todas as institu
ições, dentro de critérios que possam fazer com que
universidades novas possam disputar em iguais con
dições com universidades mais antigas?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem a palavra o Deputado Nelson Marchezan.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
srª Presidenta, Prof. Abílio, estava quase para desistir
em favor dos ilustres parlamentares que querem
fazer perguntas.

Quero dizer três coisas. Prof. Abílio, ontem não
estive em seu gabinete com a Comissão da Assem
bléia do Rio Grande pelas razões que invoquei há
pouco. Eu estava presidindo uma outra Comissão.

Acho que o Deputado Gastão quase respondeu
às minhas questões. Eu queria saber se a universida
de, dentro da autonomia que se pretende, pode man
ter esses programas, sustentá-los e ampará-los. Aca
bou S. Exª. por responder que pode.

Sou favorável à idéia de que o programa seja
desativado aos poucos, porque, se há um programa
melhor e esse não é bom, aqueles que já estão no
programa deveriam permanecer. Como conseqüên
cia, acho que a Comissão poderia oferecer uma su
plementação de verba, com o que ganharia a univer
sidade, que ficaria com o programa que V. Sª propõe e
teria uma suplementação de verba até que se introdu
zisse o novo programa.

Se V. Sª diz aqui que está fazendo esse progra
ma não aereamente, não inventado de sua cabeça e
que é feito com as universidades, parece claro que to
das as unidades do PET, em todas a universidades,
podem influir. Primeiro, influir no seu programa e, se
gundo, na universidade. Acho que nesse caminho a
coisa seria bastante democrática e construtiva.

Era a observação que queria fazer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Tem a palavra o Sr. Abílio, para expor seu ponto de
vista, suas respostas.

O SR. ABíLlO AFONSO BAETA NEVES - SrolI
Presidenta, quero voltar ainda ao tema do Deputado
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Gilmar Machado. Se pareceu a S. Ex!! que eu estava
tratando equivocadamente a Casa, peço desculpas.
Nunca foi minha intenção. De fato, deixei de respon
der a uma pergunta sua e a outra respondi de forma
indireta. A pergunta que deixei de responder dizia
respeito à importância do PET para a pés-graduação. De
fato, o PET tem alguma importância para a pés-graduação,
como têm as bolsas de iniciação científica, além do fato de
que á pés-graduação nacional cada vez mais seleciona na
cionalmente. Isso permite, portanto, a extração de um uni
verso com alta capacidade de seleção.

Quanto à equivalência do que o edital propõe e
o que seria o custo de programas PET, agora estou
com dados mais corretos. Eu não os tinha em mãos e
por isso não fui muito específico na resposta. Um gru
po PET custa hoje cerca de 45.264 reais/ano. Portan
to, dez grupos PET custariam cerca de 452.640 rea
is/ano.

Quanto ao número de projetos. Três projetos
nessa primeira chamada por instituição cobririam
quase dez grupos PET. Um tempo atrás, quando essa
discussão começou, divulguei a política do MEC para
qualificação e modernização da graduação. Há um
documento que, tenho certeza, a Sra. Emília andou
distribuindo, que mostra que o novo edital vai duplicar
o número de projetos por instituição. Seriam seis pro
jetos por instituição.

O ponto fundamental no qual gostaria de insistir
- e nisso me ajudaram bastante os Deputados Mar
chezan e Átila Lira - é o seguinte: queremos que essa
decisão seja da universidade. Queremos que a uni
versidade desencadeie internamente um debate so
bre suas estratégias de desenvolvimento da gradua
ção e defina os instrumentos com os quais quer mu
dar sua graduação. Se esse for um instrumento ade
quado, ótimo. Já temos condições de transitar.

Em relação ao volume de recursos para o ano
que vem, acolho com a maior das alegrias a proposta
da Comissão eIdo Deputado de eventualmente uma

. emend~ ampliat os recursos, que poderiam ser so
i mados ales já existentes e permitir um tratamento de

transição e de integração em moldes diferentes entre
esse programa e o novo. Aceito. É uma boa proposta.
Fico muito contente que tenha vindo dos Srs. Deputa
dos, mas é claro que essas coisas demoram para se
efetivar.

Por isso é que eu disse antes que estamos, ao
longo desse tempo, estudando a própria repercussão
do que foi o nosso primeiro edital sobre as universida
des. Devo dizer que houve uma certa reação ao novo
edital - que espero não aconteça mais daqui para
frente - de parte do pessoal vinculado ao grupo PET,

no sentido de tentar preservar sua identidade com um
programa específico. Não acho isso razoável. Isso
empobrece inevitavelmente o debate interno em cada
instituição sobre o que ela vai fazer com a graduação.
Eu gostaria que todos os professores, os tutores, os
estudantes que têm se dedicado tão intensamente ao
PET se integrem na nova proposta. Eles não estão
excluídos. E, se nós tivermos mais recursos, mais re
cursos poremos, e mais integração poderá ser feita a
essa proposta e à nova estratégia, que quer, como eu
disse, ampliar o rol de perspectivas para que as uni
versidades possam desencadear uma atividade forte
de transformação da graduação.

Acho que grande parte da pergunta do Deputa
do Professor Luizinho foi respondida, e dizia respeito
a esse detalhe.

Quanto às alternativas, acho que o Deputado
Gastão Vieira tem toda a razão. Esse tipo de progra
ma, na verdade, tem muito melhor encaixe com a
perspectiva de continuação na pós-graduação. Esse
tipo de programa mereceria ser, sim, discutido no
conjunto dos outros programas que servem basica
mente a objetivos semelhantes, como o Pibic, etc. E
podemos - eu aceito o desafio, a proposta do Deputa
do - perfeitamente abrir um debate no conjunto das
agências federais e estaduais, que também têm pro
gramas congêneres. Vamos abrir esse debate global
mente entre as agências de fomento regionais e naci
onais, e vamos ver se conseguimos encontrar um ou
tro formato ou alguma coisa que substitua, integre e
se associe como uma perspectiva ainda mais enri
quecedora da política' global que queremos fazer de
transformação do ensino da graduação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Agora quero bater palmas para o Sr. Abílio. (Pal
mas.)

O diálogo está aberto. Quem não quiser enxer
gar isso é porque está com má vontade.

Vamos ouvir agora o Deputado Nilson Pinto e
depois a Deputada Esther Grossi. (Pausa.) O Deputado
Nilson Pinto se ausentou.

Com a palavra a Deputada Esther Grossi.
A SRA. DEPUTADA ESTHER GROSSI - S~

Presidenta, meu caríssimo amigo Abílio Baeta, Depu
tados, professores e alunos presentes, confesso aos
senhores que, por um viés de especialização, já sou
uma Deputada centrada nos problemas da educação.
E mesmo na área da educação, ...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- A Deputada Esther Grossi é Presidenta da Subco
missão de Alfabetização.
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A SRA. DEPUTADA ESTHER GROSSI - ...
como tenho um acúmulo realmente maior na área da
aprendizagem, da ciência, da construção do conheci
mento, especialmente na educação básica, tenho até
me reservado em entrar numa discussão de ensino
universitário. Faço parte de uma ONG, nunca fui pro
fessora universitária. Sinceramente, hoje eu me senti
compelida a fazer essa intervenção, essa pergunta e
a dar essa sugestão, que agora já chega realmente
corroborando o que o Sr. Abílio nos disse aqui, porque
tenho visto que há uma dificuldade enorme de diálogo
entre o Ministério da Educação e a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, ao longo desses quase
cinco anos que aqui estou, quase como um diálogo
de surdos. Parece-me que há uma razão profunda: a
política econômica do Governo realmente prioriza
uma determinada orientação. E, nessa orientação,
educação não tem uma prioridade.

É por aí que se pode encontrar uma explicação
para essa incoerência, porque o discurso do Ministé
rio da Educação é absolutamente coincidente com as
preocupações, sobretudo dos que hoje estão aqui se
manifestando. Mas, depois, não se concretiza. E nós
sabemos também das dificuldades - eu mesma já fui
Secretária de Educação e sei disso - de negociar
com a Secretaria da Fazenda. Por outro lado, algo
bem específico da minha função como Presidenta da
Subcomissão Permanente de Alfabetização é a res
peito, digamos assim, da excelência do trabalho das
universidades no Comunidade Solidária e, em espe
cial, na Alfabetização Solidária.

É preciso que isso fique bem claro. Fizemos
uma análise e uma publicação chamada Panorama
da Alfabetização no Brasil e tivemos contatos diretos,
inclusive com o Comunidade Solidária. E justamente
temos a dizer que o sucesso do Comunidade Solidá
ria é da ordem de 20%, de todos os adultos que en
tram para serem alfabetizados. E isso justamente
com a contribuição das universidades. Ainda não sen
do professores da área, e especialmente preparados,
sabemos que não temos esses resultados.

Por fim, reitero o que foi dito antes: que seja
mantido o PET e a implantação gradativa do progra
ma que a Capes propõe.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- A Deputada Esther Grossi era a última inscrita para
os debates.

Gostaria de passar a palavra ao Prof. Abílio para
as considerações finais. E quero dizer que a Comis
são se sente feliz por ter sido a intermediária desse
encontro de hoje, que parecia inviável. Naturalmente,

por um dever de justiça, precisamos agradecer a boa
vontade e a presença a todos os que estão aqui, de
uma forma especial ao Prof. Dante Baroni e ao Prof.
Abílio Baeta. Queremos dizer que todos foram extre
mamente bem-vindos a esta Casa hoje.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Peço a palavra pela ordem, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Antes de passar a palavra pela ordem ao nobre De
putado Evandro Milhomen, quero dizer que as ques
tões levantadas pela Deputada Esther Grossi têm
muita a ver com o debate que está sendo travado pelo
Governo Federal, inclusive já deu origem até à saída
de Ministro, ou seja, a questão dos monetaristas ver
sus os desenvolvimentistas.

Nós, que somos da área educacional, natural
mente carregamos com todo o empenho a bandeira
do desenvolvimento social. Sabemos que para isso
tem de haver vontade política da priorização da área.
É claro que há uma discussão interna na setor de
educação sobre como privilegiar ou como atender o
ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio,
o ensino tecnológico eaté a graduação e a pés-graduação.

Essa discussão vai continuar acontecendo, por
que ela se abastece por si mesma. Mas, efetivamen
te, nós, desta Comissão, Sr. Abílio,. vemos com gran
de preocupação essa dicotomia que efetivamente
hoje norteia a ação do Governo Federal. E, como de
senvolvimentistas que somos, queremos que cada
vez se priorize mais a educação neste País, porque,
sem dúvida alguma, trata-se de um instrumento para
a construção da cidadania, para a busca da soberania
nacional e, principalmente, de um instrumento para
que construamos um País solidário, independente e
generoso para com seus filhos de todas as idades, de
todos os credos, de todas as raças e que, principal
mente, têm direito à felicidade e a uma vida digna.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Peço a palavra pela ordem, srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Primeiramente, concedo a palavra ao Deputado
Evandro Milhomen. Logo após concederei a V. Ex"\
Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sra. Presidenta, minha intervenção é apenas a título
de esclarecimento aos presentes, inclusive às pesso
as que estão aqui, universitários, professores e os
próprios deputados. Diante das discussões que trava
mos hoje, das decisões tomadas, do acordo firmado,
fica a Comissão de Educação, Cultura e Desporto
comprometida a elaborar uma emenda que garanta
esses recursos ao PET.
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Gostaria que V. ExA, Sra. Presidenta, reafirmas
se isso diante de todos os presentes nesta reunião,
para que possamos sair daqui tranqüilos.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Evandro Milhomen, sabe V. Ex!! da serie
dade com que esta Comissão é conduzida.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sim, com certeza. Não estou duvidando disso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Essa decisão cabe ser tomada em uma reunião or
dinária. Esta é uma reunião extraordinária. Gostaría
mos de contar com a compreensão e o entendimento
de V. Ex!! para que, no momento oportuno, decidísse
mos pela emenda.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Sim, Sra. Presidenta. Ainda não acabei. Minha obser
vação foi feita porque essas pessoas que estão aqui
hoje não estarão presentes na próxima reunião ordi
nária. Desse modo, gostaria que houvesse esse com
prometimento no sentido de que pelo menos nós ire
mos discutir isso na Comissão.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Cla~o que sim. Pode V. Ex!! assumir esse compro
misso em nome de todos nós.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN 
Agradeço a V. Ex!!, Srl! Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- É absolutamente claro para esta Comissão a impor
tância do assunto. É um compromisso que assumi
mos.

Com a palavra o Deputado Professor Luizinho.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Como estamos para encerrar, gostaria que pudésse
mos sair daqui com uma certa tranqüilidade. Já há
uma aqui. A srª Presidenta já disse que vamos discu
tir essa questão na Comissão, de acordo com o nosso
Regimento. Essa já está garantida. A outra -é que,
como foi demonstrado pelo Prof. Abílio no início, pos
samos produzir um diálogo para poder construir um
processo novo, que não é de transição, que não é
esse em que estamos vivendo. Que possamos - e é
isso que eu queria ouvir - constituir uma comissão na
qual estejam juntos a Comissão de Educação, o Prof.
Abílio, a representação do PET, já apontando quem
serão os seus representantes. A Presidenta da nossa
Comissão organizará tudo, inclusive montará uma
agenda para esse debate e construirá esse caminho.

Dessa forma, acho que está garantido. Todos
podemos ficar tranqüilos. Debateremos o orçamento,
e a Comissão irá produzir o trabalho.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra o Deputado Agnelo Queiroz, para
complementar.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - SI"
Presidenta, vou complemenJar. Concordo com as
questões já levantadas. Queria apenas que ficasse
firmado de forma clara esse entendimento, porque
entendi, nas palavras do Prof. Abílio, que ficaria man
tido o PET, enquanto se des~nrolaria o outro progra
ma.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado Agnelo Queiroz, acho que não devemos
também nos precipitar. Já foi claramente exposto qual
é o sentimento desta Comissão em relação PET. Esta
é uma reunião extraordinária.

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Eu
sei, Deputada. Só estava querendo ver se ficava acer
tado, até porque a intenção de todos é que seja criada
uma comissão que vai trabalhar nesse sentido. A in
tenção da nossa Comissão está clara. A da Comissão
do Trabalho e a do Prof. Abílio, também. Segundo o
professor, ele concordaria com a sugestão aqui feita
pelo Deputado Gastão Vieira.

Aproveito para agradecer a V. Exa., Sra. Presi
denta, a forma democrática como encaminhou esse
tema. Quero, sobretudo, agradecer à Segurança da
Casa por ter feito um trabalho de forma a permitir, o
que não é comum, que estudantes do País inteiro pu
dessem participar da Comissão e ver como funciona.
Isso é muito importante.

Esses estudantes demonstraram, de fato, que
são alunos universitários capazes e deram mais uma
demonstração de que o PET realmente está aprova
do, com a presença de cidadãos e com participação.

Gostaria de agradecer a todos os reitores e pro
fessores, que se deslocaram de vários lugares, porte
rem comparecido a esta reunião.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Inclusive, a palavra pet, na língua inglesa, significa
brinquedo, algo de que a gente gosta muito. Vejam
que esse nome tem até uma conotação carinhosa
desta Comissão. Pet tem muitos símbolos. Mas acho
que é bem simpático.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Peço a
palavra pela ordem, srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra o Deputado Inácio Arruda, que já foi
citado hoje nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Por fa
vor, gostaria de pedir a palavra por um minuto. Em
função de estar conduzindo os trabalhos em uma ou-
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tra Comissão, não pude acompanhar a presença dos
estudantes que formam os PET no Brasil inteiro e que
estão aqui representados em número significativo.

Tinha a convicção" na hora em que falei com o
Deputado Agnelo Queiroz, de que na Comissão de
Educação, Cultura e Delsporto não só os estudantes,
os reitores, juntamente com os professores, seriam
muito bem recebidos, mas também encontraríamos
uma solução, aliás, com-o fizemos no ano de 1998 em
relação à pesquisa, quando o Governo Federal retirou
praticamente todos os recursos dessa área. O Con
gresso Nacional, a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto e a Comissão de Ciência e Tecnologia apro
varam uma emenda que retomou os recursos da pes
quisa, o que teve um resultado espetacular para o ano
de 1999. Caso contrário, teríamos restringido as pes
quisas a uma situação lastimável.

Em função de ser o condutor dos trabalhos da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior - ti
vemos uma audiência pública ontem, uma hoje e ain
da temos muito trabalho pela frente - não pude acom
panhar a presença dos estudantes do PET no Con
gresso Nacional. Mas, se a Comissão precisar, nós,
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
estaremos à disposição. Lá, muitas vezes, as reivindi
cações são extremamente ligadas à questão do sane
amento, ambiente, à questão de recursos para essas
áreas, mas já fiz menção de que, se for preciso, abri
remos espaço na Comissão, porque as pesquisas em
nosso País se dão praticamente nas regiões urbanas
mais adensadas. É nas capitais que estão os institu
tos de pesquisa, principalmente as universidades.
Quando não estão nas capitais, estão em cidades de
grande importância.

Temos de colocar à disposição da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e da Comissão de
Ciência e Tecnologia também a Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior, porque pesquisàr é en
contrar condições de vida digna para o povo do nosso
País.

Eram essas as questões que gostaria de levan
tar, saudando os estudantes, V. Exª, Srl! Presidenta, e
o Deputado Agnelo Queiroz, por terem aberto esse
espaço.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Registrem-se as palavras de V. EXª, nobre Deputado.
Agradecemos o oferecimento e a sua contribuição.
Sem dúvida alguma, sempre que necessário haverá
essa união.'E fico muito feliz com a sua constatação
de que a Comissão de Educação, Cultura e Desporto
- não é de hoje - vem prestando grandes trabalhos à

causa da educação brasileira e a este Congresso Na
cional.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Srll
Presidenta, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Srl!
Presidenta, nossa posição é de tentar o diálogo, ten
tar resolver. Não queremos fazer apenas um enfrenta
mento. Nós vamos retirar nosso requerimento de con
vocação de Ministro, porque daqui saiu um entendi
mento. E o que nós queríamos com o requerimento
também era trabalhar no sentido de construir uma sa
ída para os estudantes. Nossa intenção aqui não é só
de enfrentamento, só de marcar posição. Nós quere
mos uma solução. A proposta do Deputado Gastão
Vieira e a proposta da emenda da Comissão satisfa
zem-me. Acho que é isso que queremos. Espero, nes
sa consideração final, ouvir que esse é o entendimen
to. Para demonstrar nosso posicionamento, estamos
retirando nosso requerimento de convocação do Mi
nistro, no sentido da construção desse acordo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Nobre Deputado, V. Ex!! desiste do requerimento, e
eu o cumprimento pela sensatez das suas palavras.

Com a palavra o Deputado Babá.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Srll Presidenta,

quero trazer uma preocupação. Primeiramente, saú
do os estudantes que aqui estão presentes. Sou pro
fessor da Universidade Federal do Pará, que vem so
frendo efetivamente cortes de verbas. E já foi de
monstrado aqui o que ocorre com as universidades
públicas brasileiras, principalmente as do Norte do
País. Companheiros da Faculdade de Ciências Agrá
rias do Pará que estão nesse programa nos procura
ram.

E temos uma grande preocupação, como disse
agora há pouco o Deputado, porque se cria um movi
mento dessa monta por causa de 14 milhões. Mas,
por trás de tudo isso, existe um problema mais grave.
Há um relatório do Banco Mundial que foi determina
do para países como o Brasil, a Argentina e todo este
subcontinente. Infelizmente, o Governo brasileiro o
está seguindo à risca, e essa decisão influencia todas
as políticas governamentais. Uma delas é a necessi
dade de cobrança de mensalidades nas universida
des públicas, um outro ataque que o Governo quer fa
zer e só não fez ainda porque não tem força, pois a re
ação será muito forte. Mas isso está no relatório do
Banco Mundial. Também estão no relatório do Banco
Mundial cortes do que consideram supérfluos, como
restaurante universitário, bibliotecas e outros mais.
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Para o Banco Mundial isso é supérfluo. Agora, para o
estudante que está passando fome dentro das univer
sidades, garanto que não. E essa situação nos preo
cupa, porque essa política vem de fora. Não é Paulo
Renato, não é Fernando Henrique. É o Fundo Mone
tário Internacional e o Banco Mundial que determi
nam, infelizmente, a política deste País. A política
brasileira está voltada para isso. Basta ver a análise
do Orçamento deste ano, o Orçamento Geral da
União de 1999, que foi votado por este Congresso. A
Folha de S.Paulo publicou alguns dias atrás que até
julho de 1999 o Governo, dos 56 bilhões destinados
para pagamento de juros e amortização da dívida ...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira) .
- Deputado, V. Ex" pode concluir, porque está saindo
completamente fora da questão do PET. .

O SR. DEPUTADO BABÁ - Já vou concluir, srª
Presidenta. Tem a ver com o PET. O corte de verba
tem a ver com isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Tem, mas temos o problema do tempo. Por favor,
colabore conosco.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Já vou concluir. Cin
qüenta e seis por cento do que estava destinado para
pagamento de juros da dívida foi cumprido pelo Go
verno já em julho, enquanto que para a área de sane
amento, de educação, de saúde, 0%, 1,2% do que es
tava orçado para o ano inteiro.

Acredito que o Governo deveria, em vez de des·
tinar 14 milhões, destinar 28 milhões, para caber mais
estudantes.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Deputado, como V. Exª não estava presente desde o
início na reunião, quero dizer que isso tudo já foi abor
dado. Gostaríamos que V. Ex" resumisse, por favor.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pois não. Então,
quero dizer aos estudantes que essa luta tem que
continuar. Não pode parar neste momento, porque
não é apenas um ataque a vocês. Um ataque maior à
universidade pública está sendo tramado por este
Governo no projeto que estão remetendo para cá,
que é na verdade a suposta autonomia para a univer-

. sidade. Vamos precisar de uma mobilização nacional
para barrar esse projeto do Governo no Congresso
Nacional.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)

- Com a palavra, para suas considerações finais, o
Prof. Abílio.

O SR. ABílLIO AFONSO BAETA NEVES - Mui
to obrigado, quero registrar primeiro a minha satisfa
ção. De fato, foi uma discussão tranqüila e diria mes·

mo produtiva. Espero que os senhores tenham enten
dido que a ação do Governo é uma ação que se pre
tende muito mais abrangente e muito mais conse
qüente, e uma ação que corresponde a um patamar
novo de relacionamento com as universidades. Que
remos que as universidades ~e assumam com capa
cidade de definições internas do que elas entendem
seja prioritário ou não.

Acredito que a idéia da Comissão vem bem a
calhar com a proposta da emenda, que nos ampliari~

recursos. A idéia de transitar desta situação para uma
outra, com a participação, nesta Comissão, de repre
sentantes dos outros órgãos que fazem o financia·
mento regional ou nacional, dos pró-reitores de gra
duação neste País, acredito que faz todo sentido. E
estou disposto imediatamente a convidar para que se
possa sentar e discutir como vamos então progredir
daqui para frente, sempre com uma preocupação fun
damentaI. Ou seja, como vamos fazer isso reconhe
cendo que há outros programas que, ao lado do PET,
cumprem tarefa semelhante. A Deputada Maria Elvira
mencionou a questão dos programas voltados para a
extensão. Há outros programas no Ministério, há o
PINtC - Programa de Iniciação Científica, etc. Não
podemos perder isso de vista e de novo construir
sempre cada vez um caso especial, sem integração
com o conjunto da política.

Acredito também que não podemos perder de
vista nessas discussões que a tarefa é de enorme
magnitude: mudar a cara do ensino de graduação
para tentar fazer frente, inclusive com condições com
pletamente novas. Há o incremento visível já da matrí
cula no ensino superior, que é na verdade nosso
grande desafio. Estou disposto, portanto, Srs. Deputa
dos, a imediatamente organizar nossa agenda, convi
dando outras instituições para que se possa debater
como integrar o PET, talvez em um formato adaptado
à nova política de maior ação sobre o ensino de gra
duação.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria Elvira)
- Queremos registrar a presença do Sr. Luiz Valcovi
Loureiro, Diretor de Programas da Capes; do Prof.
Adalberto Vasquez, Diretor de Avaliação da Capes;
do Prof. Luiz Horta Barbosa, Diretor de Administração
da Capes; e do Prof. Luiz Roberto Lisa Curi, Diretor do
Departamento de Política do Ensino Superior da Se
cretaria de Educação Superior - SESU, além da Sra.
Emília, Assessora Parlamentar do Sr. Ministro.

Novamente agradecemos a todos a presença.
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Convocamos a próxima reunião para amanhã,
às 10h30min, para tratar da questão do primeiro em
prego, no mesmo Plenário nº 10.

Está encerrada a reunião. (Palmas.),
Ata da 47' Reunião (Audiência Pública), reali-

zada em 30 de setembro de 1999

Às dez horas e quarenta minutos do dia trinta de
setembro de mil novecentos e noventa e nove, reu
niu-se a Comissão de 'Educação, Cultura e Desporto,
no Plenário nQ 10 do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a presidência da Deputada Celcita Pinheiro.
O livro de presença registrou o comparecimento dos
seguintes Senhores Deputados: Átila Lira, Celcita Pi
nheiro, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns,
Gastão Vieira, João Matos, Osvaldo Bio(chi e Pedro
Wilson, titulares; e Celso Jacob, Gilmar Machado, Pe
dro Fernandes, Professor Luizinho, Wagner Salustia
no e Joel de Hollanda, suplentes. Compareceu tam
bém o Deputado Padre Roque. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Eber Silva, Eurico Miranda, Evandro Milho
men, Fernando Marroni, Jonival Lucas Junior, José
Melo, Luis Barbosa, Maria Elvira, Marisa Serrano,
Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira,
Oliveira Filho, Walfrido Mares Guia e Zezé Perrella.
Justificou sua ausência a Deputada Nice Lobão. A
Presidenta, Deputada Celcita Pinheiro, declarou
abertos os trabalhos e informou que a Comissão es
tava reunida com o objetivo de debater a matéria de
que trata o PL nº 4.572/98 - do Senado Federal - que
"cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego 
PEPE e dá outras providências". Após anunciar o
nome dos expositores, Senhores Sebastião Alvino
Colomarte, Superintendente Adjunto do Centro Inte
gração Empresa Escola - CIEE, Antonio Oliver, Presi
dente de Honra do Centro de Integração Empresa
Escola de Minas Gerais, Tarcísio Zimmermann, Se
cretário do Trabalho, Cidadania e Assistência Social
do Estado do Rio Grande do Sul e Cleonice Matos
Rehem, Coordenadora Geral da Coordenação Geral
de Educação Profissional do Ministério da Educação,
convidou-os a tomar assento à mesa, conceden
do-lhes a palavra para suas explanações. Logo após,
a Presidenta deu início à fase de debates, conceden
do-lhes a palavra para suas explanações. Logo após,
a Presidenta deu início à fase de debates, conceden
do a palavra aos oradores inscritos, Deputados Pro
fessor Luizinho, Celso Jacob, Átila Lira e Pedro Wil
son, que tiveram seus questionamentos respondidos
pelos expositores. Nada mais havendo a tratar, a Pre
sidenta agradeceu a presença de todos, comunicou
que a reunião foi gravada e, após taquigrafada, tradu-

zida e datilografada, passará a fazer parte integrante
desta Ata e encerrou os trabalhos às doze horas e
trinta minutos, antes convocando os membros da Co
missão para reunião ordinária a ser realizada dia seis
de outubro, quarta-feira, às dez horas, no Plenário nº
10. E, para constar, eu, Carla Rodrigues de Medeiros,
Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada será assinada pela Presidenta, Deputada
Celcita Pinheiro, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Declaro abertos os trabalhos da presente
reunião de audiência pública, convocada em razão de
requerimento de autoria do Sr. Deputado Professor
Luiz!nho, com o objetivo de debater a matéria de que

- trata o Projeto de Lei nº 4.572, de 1998, do Senado
Federal, que cria o Programa de Estímulo ao Primeiro
Emprego - PEPE.

Para esta segunda reunião foram convidados os
seguintes expositores: Sr. Vicente Paulo da Silva, Pre
sidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT;
Sra. Cleonice Matos Rehem, da Coordenada
ção-Geral da Educação Profissional da Secretaria de
Educação Tecnológica do MEC; Prof. Sebastião Alvi
no Colomarte, Superintendente-Adjunto do Centro de
Integração Empresa-Escola - CIEE; Sr. Oliver Olivei
ra, Primeiro-Secretário da União Brasileira dos Estu
dantes Secundaristas - UBES; Deputado Tarcísio
Zimmermann, Secretário do Trabalho do Estado do
Rio Grande do Sul; Sr. Wadson Natanael Ribeiro, Pre
sidente da UNE; Sr. Jorge Werthein, representante da
Unesco.

Antes de conceder a palavra ao primeiro exposi
tor, chamo a atenção dos representantes para as se
guintes normas regimentais relativas ao andamento
dos trabalhos: o tempo concedido ao expositor será
de vinte minutos, não podendo ser aparteado; termi
nada a exposição, iniciaremos os debates. Os Srs.
Deputados interessados em interpelar os expositores
deverão inscrever-se previamente, tendo preferência
os membros desta Comissão. Cada deputado inscrito
terá o prazo de três minutos para formular suas consi
derações ou pedido de esclarecimentos, estritamente
sobre o assunto da exposição, dispondo os exposito
res de igual tempo para resposta. Serão permitidas a
réplica e a tréplica e, para tanto, os oradores disporão
do prazo de três minutos. Não é permitido aos orado
res interpelar quaisquer dos presentes. Esclareço
ainda que esta reunião está sendo gravada para pos
terior transcrição e, por isso, solicito a todos que falem
ao microfone.
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Antes de conceder a palavra ao Prof. Sebastião
Alvino Colomarte, Superintendente-Adjunto do Cen
tro de Integração Empresa-Escola - CIEE, convido-o
a tomar assento à mesa.

Convido também o Dr. Antonio Eustáquio Oliver,
Presidente de Honra do Centro de Integração Empre
sa-Escola de Minas Gerais - CIEE-MG, para tomar
lugar à mesa.

Como os dois farão exposições, vamos dividir o
tempo de vinte minutos, concedendo dez minutos
para cada expositor.

Com a palavra o Prof. Sebastião Alvino Colo
marte.

O SR. SEBASTIÃO ALVINO COLOMARTE 
Bom-dia, Sra. Presidenta, Srs. Deputados e demais
autoridades presentes. Inicialmente, desejamos ma
nifestar os nossos agradecimentos pela oportunidade
de, nesta Casa, poder expor o trabalho que o Centro
de Integração Empresa-Escola vem fazendo em todo
o Brasil.

O Sistema Nacional CIEE - Centro de Integra
ção Empresa-Escola, nasceu pela iniciativa do sau
doso Prof. Vitório Daquile Palmiere que, em viagem à
Inglaterra, vendo o sistema de integração empre
sa-escola, trouxe a idéia para o Brasil, na década de
60.

Amadurecida a idéia, por intermédio da Federa
ção das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, o
Prof. Palmiere começou o trabalho, e foi instituído o
Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de
São Paulo, há 35 anos. Posteriormente, Palmiere es
teve no Rio Grande do Sul, onde foi instalado o CIEE
do Rio Grande do Sul, depois, os do Rio de Janeiro,
Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje,
existe o Sistema Nacional CIEE, integrado pelos
CIEE de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Per
nambuco, Minas Gerais e Espírito Santo e mais cem
cidades em todo o território nacional. Assim, o CIEE
está presente em mais de cem cidades em todo o
Brasil.

O CIEE nacional, com sede em Brasília, possui
uma diretoria institucional composta por um presiden
te, três diretores vice-presidentes e três conselheiros
fiscais. O atual Presidente nacional é o Dr. Antônio Ja
cinto Caleiro Palma, atual Presidente do CIEE de São
Paulo.

Gostaria de destacar que é relevante a partici
pação do Centro de Integração Empresa-Escola na
economia e no desenvolvimento do País, uma vez
que, juntamente com a escola, o Centro tem facilitado
a aproximação do estudante com o seu futuro campo
de atuação nas empresas. Podemos afirmar com se-

gurança que o Sistema Nacional CIEE vem contribu
indo de forma significativa com a inserção do jovem
no mercado de trabalho, por meio de estágio, há mais
de trinta anos.

Por intermédio do CIEE,)desenvolvemos os se
guintes programas: estágio Ipara estudantes; for
mação profissional e educacional; encaminhamento de
recém-forrnados e ex-estagiários às empresas-membros
cooperadoras; estímulo e apoio à capacidade empreen
dedora e iniciativa dos estudantes; seminários e con
ferências; apoio aos estabelecimentos de ensino, via
bilizando visitas do corpo docente e discente às em
presas-membros cooperadoras.

A nossa atividade está voltada totalmente para
a área educacional, para o estágio de estudante. E
existe legislação própria e específica que estabelece
regras claras e objetivas quanto ao encaminhamento
do estudante para estagio nas empresas públicas e
privadas.

Permito-me aqui fazer referência à legislação
que trata do estágio para estudantes no Brasil: a
Constituição Federal trata dessa questão nos arts.
205 e 214. Especificamente o art. 214 trata da inser
ção do jovem no mercado de trabalho. Temos ainda a
Lei nQ 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional; a Lei nQ 6.494, de 1977, que dis
põe sobre estágio para estudantes; a Medida Provisó
ria nQ 1.726, de 1998, que introduziu modificações na
Lei nQ 6.494, e o Decreto nº 87.497, de 1982, que
regulamentou a Lei nº 6.494.

Conforme se verifica, portanto, o estágio é regu
lamentado por lei específica. E, de acordo com o que
determina a lei, cabe às instituições de ensino definir
as condições do estágio.

O agente de integração, como o CIEE, pode ser
acionado pelas escolas, pelas empresas públicas e
privadas e estudantes para, mediante convênio, res
ponsabilizar-se pela administração dos programas de
estágio, desde a captação de oportunidade até o
acompanhamento da situação escolar do estudante.

Apresentamos a seguir alguns resultados obti
dos em âmbito nacional até o mês de agosto de 1999:
o Sistema Nacional CIEE - até o mês de agosto deste
ano, repito - já pôs em estágio 130 mil estudantes. Te
mos 82 mil empresas conveniadas, que concedem
oportunidades de estágio em todo o Brasil. Foram
concedidas, até a presente data, 619 mil bolsas para
estudantes em estágio'em todo o Brasil.

Passo agora a palavra ao nosso Presidente de
Honra, Dr. Antonio Eustáquio Oliver, que vai falar mais
especificamente sobre o Centro de Integração
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Empresa-Escola de Minas Gerais e fazer alguns co
mentários sobre a presente proposta de lei.

Tomamos a liberdade de apresentar algumas
propostas e alguns pontos que julgamos convenien
tes, porque entendemos que a lei vem em boa hora e
poderá realmente frutificar muito no Brasil. Entende
mos também que ela tem de ser direcionada basica
mente para a área educacional, embora já exista lei
específica sobre o as~unto.

Não podemos confundir emprego com educa
ção. Ou seja, o encaminhamento para o primeiro em
prego deverá se dar por meio do sistema educacional.

Atuamos na área de estágios há 35 anos em
todo o Brasil e, portanto, temos experiência. Sabemos
ser o estágio o melhor caminho para a inserção do jo
vem no mercado de trabalho. Para tanto, basta ape
nas a regulamentação do estágio para o estudante do
ensino básico que esteja buscando qualificação para
a sua inserção no mercado de trabalho.

Ao agradecer à Comissão a oportunidade de
estar aqui, passo a palavra ao meu companheiro, Dr.
Antonio Eustáquio Oliver. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO EUSTÁQUIO OLIVER - srª
Presidenta, srªs. e Srs. Deputados presentes, minhas
senhoras e meus senhores, primeiramente, quere
mos registrar os nossos agradecimentos pela oportu
nidade conferida ao Centro de Integração Empre
sa-Escola de estar presente neste momento, ofere
cendo a sua contribuição ao processo legislativo.

Falaremos rapidamente um pouco sobre a insti
tuição em Minas Gerais.

Tenho a grata satisfação de ser um dos mem
bros fundadores do Centro de Integração Empre
sa-Escola em Minas, criado há vinte anos. Trata-se de
uma instituição que congrega os mesmos ideais do
Sistema Nacional CIEE. Atua em Minas, como em ou
tros estados, em parceria com as associações comer
ciais e industriais e possui diversas agências regiona
is, as quais denominamos de "Balcões de Oportuni
dades de Estágio para Estudantes". Essas institui
ções, associações comerciais e industriais cedem es
paços físicos e material para que possamos desen
volver nossa atividade regionalmente.

Durante esse período, esses vinte anos, estabe
leceu-se uma estreita convivência com a empresa, a
instituição de ensino e o estudante, que é justamente
o triângulo que fecha essa relação maravilhosa. Essa
convivência se estreitou por meio de programas de
senvolvidos e coordenados pelo Centro de Integração
Empresa-Escola. Pôde o CIEE, assim, inteirar-se de
toda a dinâmica que caracteriza a realização de um

programa de estágio, tanto na ótica do estudante,
como na da empresa ou da escola. Esse fato tem sido
objeto de estudos e pesquisas e vem propiciando o
desenvolvimento de um trabalho comprometido com
os reais interesses da comunidade, em consonância
com os preceitos legais.

Ao longo desses vinte anos, aprendemos muito
- e muito ainda temos a aprender. Como o Centro de
Integração Empresa-Escola é um organismo social
de ação auxiliar às escolas, às empresas e aos estu
dantes, compreendemos claramente o nosso papel e
entendemos que devemos estar sempre preparados
para as mudanças que o tempo e a sociedade requisi
tam de organismos como o nosso.

Em Minas Gerais, o Centro de Integração
Empresa-Escola está presente nos principais pólos,
por intermédio de nossas unidades regionais. Apenas
como exemplo, cito as de Juiz de Fora, Governador
Valadares, Varginha, Montes Claros, no norte de Mi
nas; Uberlândia, no Triângulo Mineiro; Contagem, na
Grande Belo Horizonte; Pouso Alegre, no sul de Mi
nas, divisa com São Paulo; Itajubá, igualmente; Alfe
nas e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, uma das
mais importantes regiões metalúrgicas do Estado de
Minas Gerais.

Complementando as informações prestadas
pelo Prof. Sebastião Alvino Colomarte, quero enfati
zar que o CIEE de Minas Gerais, por meio do nosso
sistema, do nosso trabalho, conseguiu colocar 10.156
estudantes em estágio efetivo. Fizemos 1.293 contra
tos com empresas e 553 com escolas; concedemos
72.608 bolsas-auxílio. Então, a nossa presença, nes
ta Casa, tem o objetivo de trazer todo o conteúdo de
uma experiência que, na nossa visão, é de êxito, de
sucesso, porque foi trilhada justamente na experiên
cia de cada um dos segmentos que entendemos in
terligar. Escola, estudante e empresa são mundos di
ferentes e falam linguagens diferentes, mas, no fundo,
trazem objetivos comuns: alcançar a grandeza e o
pleno desenvolvimento.

Estamos convencidos de que a nossa atividade
contribui de forma significativa e decisiva para o de
senvolvimento brasileiro a partir do momento em que
o nosso trabalho propicia essa aproximação do jovem
com a empresa, com o futuro que está delineado para
ele. Ao aproximarmos o jovem do ambiente em que vi
verá, seguramente, estamos preparando-o para ser
um cidadão capaz de desempenhar o papel que dele
se espera. E todos nós, do CIEE, aprendemos a apla-'
udir medidas que venham contribuir para melhorar o
processo em que trabalhamos.
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Aqui estamos à disposição dos senhores para
trazer toda a nossa contribuição - e não apenas de
forma sintética. Colocamo-nos à disposição da Co
missão também -para aqui estarmos em ocasiões fu
turas, em todas as oportunidades que se fizerem ne
cessárias, a fim de que possamos trazer essa expe
riência que entendemos valiosa para que seja avalia
da, examinada. Em momento algum ela exclui os prin
cipais partícipes dessa relação que são, em primeira
análise, o jovem estudante, a escola e a organização,
que, na verdade, é o destino de todas as pessoas.

De alguma forma, todos iremos ingressar numa
organização, seja na empresa pública, seja na esco
la, seja na empresa privada. O futuro de cada um de
nós é uma organização, até mesmo a organização fa
miliar. A sociedade moderna é um conglomerado de
organizações políticas, sociais, comerciais. E o jovem
estudante é, para nós, o futuro que esperamos para o
Brasil. Dizemos sempre que a atividade do Centro de
Integração Empresa-Escola é a fonte para o futuro.

Portanto, é com esse espírito de colaboração e
essas idéias que gostaríamos de estar presentes.

Agradecemos novamente pela honrosa oportu
nidade que nos foi dada de estar aqui e esperamos
que a nossa contribuição realmente traga os resulta
dos pretendidos.

srª Presidenta, com sua permissão, gostaria de
passar às mãos de V. Ex!! material que preparamos
em Minas Gerais sobre todo o Sistema Nacional
CIEE.

Gostaria de entregar ainda o livro "Pedagogia
do Estágio", que trata de toda essa matéria e que foi
produzido em parceria com a PUC-MG e o Centro de
Integração Empresa-Escola de Minas Gerais.

Para finalizar, gostaria apenas de acrescentar
que, segundo dados do CIEE, 50% dos estudantes
estagiários que passam pelas empresas conseguem
se inserir no mercado de trabalho. Esse projeto, por
tanto, chega em boa hora, porque vem exatamente
ratificar aquilo que o Centro de Integração Empre
sa-Escola já faz. Se 50% dos nossos estagiários con
seguem o primeiro emprego, isso é prova de que o es
tágio é a melhor maneira para que o jovem possa con
seguir entrar no mercado de trabalho. E isso acontece
porque, no estágio, ele está treinando, exercendo ati
vidades de acordo com a sua área de formação.

Mais uma vez reafirmo estarmos à disposição
dos Srs. Deputados para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Gostaríamos de esclarecer que os questi
onamentos ficarão para o final das palestras.

Agradeço ao Dr. Antonio Eustáquio Oliver, dig
níssimo Presidente de Honra do Centro de Integração
Empresa-Escola de Minas Gerais, e do Prof. Sebastião
Alvino Colomarte, digníssimo Presidente-Adjunto.

Atendendo à solicitação do Deputado Professor
Luizinho, convido também a Profa. Cleonice Matos
Rehem a compor a Mesa.

Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zim
mermann, Secretário do Trabalho do Estado do Rio
Grande do Sul, que disporá de vinte minutos para sua
exposição.

O SR. TARCfslO ZIMMERMANN - Bom-dia a
todos. Sra. Presidenta, quero também agradecer pela
oportunidade de estar nesta Casa, participando deste
debate sobre "Políticas Públicas de Inserção dos Jo
vens no Mercado de Trabalho - Programa de Estímu
lo ao Primeiro Emprego". Agradeço particularmente
ao Professor Luizinho, autor deste convite e Relator
de projeto de lei que trata do tema ora em tramitação
nesta Casa.

Por uma feliz coincidência, no dia de ontem, o
Governador Olívio Dutra assinou os primeiros contra
tos do Programa Primeiro Emprego no Rio Grande do
Sul, programa instituído por lei estadual que começa
a viger a partir de agora.

Esse programa busca exatamente tratar da ju
ventude excluída do mercado de trabalho e ser ativa
ferramenta do Governo do Estado para a inserção
dos jovens no mercado de trabalho e no combate ao
desemprego.

Vou pedir licença para utilizar algumas transpa
rências basicamente sobre a proposta que estamos
iniciando no Rio Grande do Sul, cujas cópias estão
sendo distribuídas aos senhores, assim como o mate
rial que trouxe.

(Apresentação de Transparências)
O Programa Primeiro Emprego do Governo do

Estado do Rio Grande do Sul tem três grandes eixos:
pretende ser uma ferramenta de estímulo ao ingresso
do jovem no mercado de trabalho, uma ferramenta de
apoio às médias, pequenas e microempresas e tam
bém uma ferramenta de estímulo à participação da
sociedade na formulação e na execução de políticas
de emprego. Isso será objeto da nossa atenção ao
longo da exposição.

Em que conjuntura vivemos? A rigor, todas as
estatísticas do País - e aqui temos os dados da re
gião metropolitana do Rio Grande do Sul - apontam
para o crescimento das taxas de desemprego. É im-
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portante ressaltar que nos últimos anos tivemos não
apenas um crescimento vegetativo, mas uma situa
ção em que a taxa de desemprego nacional pratica
mente dobrou. Em 1995, tínhamos uma taxa de de
semprego de aproximadamente 10%; agora, em
1999 - e temos por base todas as regiões metropoli
tanas abrangidas pela pesquisa do emprego e de
semprego do Dieese, do Ministério do Trabalho - sal
tamos para uma taxa de desemprego ao redor de
20%. E, no grupo dos desempregados, é exatamente
a juventude, o jovem entre 16 e 24 anos de idade a fa
ixa mais representativa;

Isso também poderá ser verificado na região
metropolitana de Porto Alegre, em São Paulo e outras
regiões, talvez com pequenas variações percentuais,
mas, no sentido geral, temos uma taxa de desempre
go entre a juventude da ordem de 40%. Se o desem
prego é um problema grave no País, o desemprego da
juventude o é mais ainda. E talvez todos os episódios
que estejamos vivenciando neste momento nas Fe
bem de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de outras
grandes cidades e todo o fenômeno do crescimento
da delinqüência juvenil, enfim, do crescimento do nú
mero de jovens em conflito com a lei tenham a ver
exatamente com a falta de perspectivas de inserção
do jovem no mercado de trabalho.

Por isso, ainda que toda política pública focaliza
da possa ser objeto de severo questionamento, é ab
solutamente indispensável que a sociedade brasileira
assuma o debate sobre o futuro da sua juventude. E
esse debate, obrigatoriamente, passa pelo acesso à
educação e ao trabalho. Essa é a motivação central
que levou o Governo do meu Estado a instituir esse
programa, que começa a operar a partir de agora.

Os objetivos do programa são a garantia da in
serção do jovem no mercado formal de trabalho.
Achamos que a sociedade também tem de dar um
basta à precarização das relações de trabalhar a essa
situação de aviltamento e barbarização do mercado
de trabalho. Então, qualquer política pública tem de
produzir bons empregos, não maus empregos, não
empregos precários, não empregos que na maior
parte das vezes desonram o próprio trabalho.

O nosso programa é de empregos formais, de
carteira assinada, de direitos sociais e trabalhista~

plenos, visa ao fortalecimento das médias, pequenas\
e microempresas, à ampliação da participação da so
ciedade na formulação e construção de alternativas
de trabalho e renda, à desconcentração social e geo
gráfica das ações de combate à pobreza e ao estímu
lo à elevação dos níveis de escolarização da juventu
de.

No Estado do Rio Grande do Sul, portanto, esta
mos implantando esse programa não só nos maiores
municípios, mas também nos cinqüenta municípios
mais pobres do Estado. E, evidentemente, nenhum
programa de estímulo ao ingresso no mercado de tra
balho pode desconhecer a necessidade da elevação
da escolaridade dos jovens.

Nosso público alvo são os jovens entre 16 e 24
anos de idade que não tenham nenhuma relação for
mai de emprego anterior - talvez numa severidade
excessiva, pois exigimos que os jovens que farão par
te do programa não tenham tido período de emprego
formal anterior - e prioritariamente jovens vinculados
a setores mais empobrecidos.

A nossa lei determina que 70% das vagas do
programa de estímulo sejam destinadas a jovens que
ainda não completaram o primeiro grau, porque sabe
mos que os jovens dos setores mais pobres têm me
nor nível de escolaridade, e essa é uma forma de as
segurar que esse jovem seja mais contemplado, que
busque o retorno aos bancos escolares e tenha com
promisso com a escola. Selamos esse compromisso
com as empresas. Não necessariamente o jovem pre
cisa estar estudando, mas tem de retornar à escola.
Tal compromisso, assim, é compartilhado com as em
presas vinculadas ao programa.

O programa destina-se também às pequenas,
médias e microempresas. Determinamos que para
participar as empresas deverão ter um máximo de fa
turamento de 35 milhões/ano. E não queremos que
seja um programa de substituição de trabalhadores
antigos por trabalhadores novos, pois não podemos
permitir a demissão de um pai para empregar o filho.

Portanto, uma das condições para que a empre
sa possa participar do programa é a de que ela com
prove que não reduziu postos de trabalho nos três
meses anteriores ao seu ingresso no programa. Quer
dizer, a empresa não pode demitir hoje para contratar
amanhã um jovem, estimulada pelo Estado; a empre
sa tem de comprovar que nos últimos três meses não
demitiu. Dessa forma, para se habilitar ao programa,
a empresa tem de ampliar o número de postos de tra
balho. São postos de trabalho novos que a empresa
gera e que podem ser estimulados pelo Estado.

Também fazem parte do público alvo cooperati
vas, setores rurais e de experiências de autogestão.

Os compromissos dos jovens são cumprir regu
larmente o contrato de trabalho e manter a freqüência
escolar. De parte das empresas, estas devem manter
oposto de trabalho para os jovens durante 12 meses,
nãd'reduzir postos de trabalho e assegurar os direitos
trabalhistas.
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É importante dizer que, basicamente, o progra- .presa o Estado as estará capitalizando e, de alguma
ma prevê que o Estado repasse um estímulo à empre- forma, auxiliando-as a sobreviver no mercado. Tam-
sa durante seis meses para que ela contrate jovens. bém por isso, restringimos o programa a médias, pe-
Quer dizer, a empresa que contratar jovens entre 16 e quenas e microempresas.
24 anos sem experiência anterior consolidada no Ontem, tivemos a felicidade de, simbolicamen-
mercado de trabalho recebe um estímulo monetário te, assinar um conjunto de contratos, todos eles com
do Estado de, no mínimo, um salário mínimo e, no médias, pequenas e microempresas.
máximo, R$250,00. E, ainda, no valor básico, o piso O impacto, portanto, é uma capitalização, um
salarial da categoria evidentemente é limitado a suporte para o crescimento e também uma oportuni-
R$250,00. Portanto, a empresa se compromete a dade de essas empresas se associarem ao processo
manter o posto de trabalho para jovens por um perío- de co-responsabilidade social, de construção de me-
do de, no mínimo, doze meses. Se ela não mantiver Ihorias das condições de vida para a população.
esse posto de trabalho, devolverá o recurso recebido Temos a meta de estimular a geração de cerca
do Estado. de 100 mil postos de trabalho ao longo de quatros

No tocante ao funcionamento, o jovem .e a em- anos. Com isso, o Governo do Estado espera contri-
presa se habilitam perante um posto do Sine, a prefei- buir para a redução de fatores de tensão e angústia
tura ou algum outro órgão conveniado com o Estado, social. E a sociedade também tem a possibilidade de
os quais farão o encaminhamento formal dessa con- contribuir para a execução de políticas públicas que
tratação. Cada empresa pode contratar, no mínimo, democratizem o acesso ao desenvolvimento.
um jovem e, no máximo, até 20% da sua força de tra- Quero dizer ainda - e isso não está explicitado
balho. O valor do incentivo, como já citei, é limitado a aqui _ que esse programa também tem um módulo
R$250,00, repassados durante seis meses, mediante próprio direcionado a jovens portadores de deficiên-
convênio e com recursos do Governo Estadual do Rio cia e a jovens em conflito com a lei. Para a contrata-
Grande do Sul. ção de jovens portadores de deficiência e em conflito

Quanto aos impactos desse programa para os com a lei, não se aplicam, porém, as restrições às
jovens, esperamos que possam ter uma experiência grandes empresas. Ou seja, grandes empresas tam-
profissional por meio de um emprego formal, com car- bém podem se associar ao programa para contrata-
teira assinada e salário normativo. Quer dizer, o pro- rem jovens portadores de deficiências e jovens em
grama procura exatamente combater um dos graves conflito com a lei. Também nesses casos não se apli-
problemas para o acesso do jovem ao mercado de ca o critério da falta de experiência anterior. Quer di-
trabalho, qual seja, a falta de experiência anterior. zer, a empresa que contratar um jovem saído do siste-

Esperamos que, nesse período de um ano, a ma Febem que, por exemplo, já tenha dois ou três
maior parte dos jovens possa permanecer efetiva- anos de experiência profissional, poderá fazê-lo me-
mente na empresa durante no mínimo um ano, tenha diante subsídio do Estado.
elevado o seu nível de escolaridade e a oportunidade Procuramos, portanto, adequar o programa a
de inserção na sociedade. medidas socioeducativas de reingresso de jovens

Volto a insistir: se hoje temos problemas gravís- que tiveram conflito com a lei e de ingresso de jovens
simos com as Febem, o crescimento da delinqüência portadores de deficiência no mercado do trabalho.
juvenil e do número de jovens em conflito com a lei, Essa importante vertente do programa foi construída
isso tem a ver com as perspectivas sombrias para os conjuntamente com os conselhos tutelares, com o Ju-
jovens em termos de futuro. A nossa geração não vi- izado da Infância e da Adolescência e também com
veu isso, mas a geração atual, de fato, vive drama bru- as organizações representativas das pessoas porta-
tal e uma situação muito difícil. doras de deficiência. E considero importante caracte-

Para as empresas e cooperativas, esse progra- rizar essa possibilidade.
ma é efetivamente de subsídio. O valor é repassado à Quanto à experiência do Governo do Estado
empresa não a título de empréstimo ou algo do gêne- ainda é muito recente, mas achamos que qualquer
ro, trata-se efetivamente de um estímulo, um subsídio política que focalize inserção no mercado de trabalho
que pode ser utilizado no seu processo de capitaliza- não pode desconstituir outro setor. Então, é absoluta-
ção. Temos dito que uma empresa que se associa ao mente importante que o estímulo do Estado esteja as-
Programa Primeiro Emprego não faz caridade. Ao sociado à criação de novas vagas, não à substituição
contrário, vai contratar trabalhadores de que precisa. de nenhuma vaga, porque o desemprego na faixa dos
E, portanto, se é uma média, pequena ou microem- 40 anos ou na faixa superior a essa também é gravís-
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simo. Não podemos, sob hipótese alguma, constituir
política pública que, sob o argumento de resolver um
problema, crie ou torne agudo outro. Isso é extrema
mente importante.

Em segundo lugar, consideramos fundamental
estabelecer um compromisso. Em havendo recurso
público, a empresa não pode demitir livremente, nem
reduzir ou utilizar livremente esse recurso por um
tempo para, depois, simplesmente, vamos dizer as
sim, desconstituir aquela situação que lhe permitiu in
gressar no programa. No nosso caso, se uma empre
sa demitir, se reduzir postos de trabalho, terá de de
volver o recurso. Entretanto, progressiva e rotativa
mente, poderá se associar novamente ao programa.
A empresa que diminuir, fica excluída do programa. A
normatização assegura isso.

Concluindo, srª Presidenta, pois penso que já
esgotei o meu tempo, agradeço mais uma vez por
essa oportunidade.

Quero enfatizar a importância de uma grande
ofensiva no âmbito do Governo Federal para a utiliza
ção de recursos públicos, que possam protagonizar
políticas mais ativas de geração de emprego e renda.
Temos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
e sua utilização seria muito importante, pois os recur
sos de qualquer Governo de Estado são muito limita
dos.

Precisamos fazer com que o Governo Federal,
cujas políticas, infelizmente, são geradoras de de
semprego, também se associe ao esforço de criação
de novos empregos.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi

nheiro) - Agradecemos ao Deputado as observações
e passaremos, em seguida, a palavra à Profa. Cleoni
ce Matos Rehem, que disporá de vinte minutos para
fazer sua exposição.

A SRA. CLEONICE MATOS REHEM - Bom-dia
a todos. Queremos agradecer pelo oportunidade de
estarmos aqui, dialogando sobre essa proposição do
Legislativo.

A prioridade absoluta para os jovens é a educa
ção. Vivemos em um País onde os jovens mostram o
quanto desejam ser protagonistas. A energia dos jo
vens vem indicando sua necessidade de canalizar
todo o seu potencial obviamente para uma vivência
mais produtiva. O Ministério da Educação, ao estimu
lar a intensificação da escolaridade, por intermédio de
seus programas, vai aumentando as possibilidades
de ampliar também o ensino médio. Em nosso País,
vivenciamos a educação fundamental como obrigató
ria. Gradativamente, o ensino médio, concluindo, por-

tanto, a educação básica, deve também tornar-se
obrigatório em nosso País, aumentando, à medida
que cresçam os investimentos em educação, as pos
sibilidades de educação de todas as crianças e de to
dos os jovens.

Entendemos que a convivência com o mundo
do trabalho não exclui a vivência na escola e a educa
ção, se, obviamente, medidas adequadas forem ado
tadas para essa conciliação. A articulação entre edu
cação e trabalho é necessária para o desenvolvimen
to coritextualizado das competências necessárias à
vida cidadã e à vida no mundo produtivo - ética, rela
cionamento interpessoal, relações no trabalho e ou
tras competências necessárias ao desenvolvimento
no mundo produtivo.

Analisando a proposta, entendemos que há
nela oportunidade implícita para a atuação dos jovens
no mundo do trabalho, enquanto protagonistas. Ouvi
mos, ainda há pouco, o relato do CIEE, mostrando a
bem-sucedida experiência dos estágios em nosso
País. Como resultado, se não estou enganada, 50%
dos jovens que desenvolvem estágios têm a oportuni
dade do primeiro emprego a partir das indicações e,
obviamente, da avaliação de sua prática no estágio.

O Ministério da Educação manifesta algumas
preocupações em relação à proposta aqui apresenta
da, porque, de forma nenhuma, pode-se deixar de es
timular a primeira responsabilidade do Estado e da fa
mília, que é a educação desses jovens.

Consideramos ainda que a faixa etária mínima
sugerida nesse projeto poderia ser ampliada. A faixa
de 14 anos é muito baixa. Aos 14 anos, na verdade,
seguindo o fluxo normal, a criança estaria concluindo
o ensino fundamental. Portanto, na perspectiva de ali
armos a possibilidade de atuação no mundo produti
vo com a educação, alguns cuidados e critérios hão
de ser considerados para o aperfeiçoamento da pro
posta.

Que a proposta venha efetivamente para esti
mular a escolarização; que seja estabelecido que jor
nada reduzida é sugerida no projeto e, especifica
mente, que possa o projeto abordar sobretudo os alu
nos que estão no ensino médio. O texto especifica
apenas o ensino fundamental, quando entendemos
que, no ensino fundamental, devam estar as crianças
de 7 a 14 anos. Essa não é uma realidade em nosso
País hoje. Convivemos ainda com uma defasagem
idade/série muito grande, mas, se esse é um projeto
para o futuro, temos de pensar também nessa pers
pectiva, uma vez que se ampliam largamente as ma
trículas para o ensino médio.
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De 1998 para 1999, estamos registrando um au
mento de 11% nas matrículas no ensino médio neste
País - em apenas um ano; e os estados estão assu
mindo a ampliação em cerca de 74%. Com os esfor
ços que vêm sendo desenvolvidos, há indicadores de
que estamos corrigindo o fluxo, e, gradativamente,
vai-se corrigir a defasagem idade/série, ou seja, es
ses jovens tendem gradativamente a ter acesso ao
ensino médio. De 1998 para 1999, como resultado do
censo divulgado nesta semana, esse crescimento é
indicado.

Portanto, levando-se em consideração esses crité
rios e estabelecendo-se, no projeto, itens que possam
garantir a relação da escola com o trabalho em que es
ses jovens estarão atuando, nada teríamos contraria
mente a isso, desde que, repito, certos cuidados pudes
sem ser tomados.

Estamos implementando uma nova concepção
de educação profissional neste País, por intermédio
da qual a proposta de formação profissional pode ser
modularizada de forma flexível. O trabalhador, jovem
ou adulto, pode se inserir em quaisquer dos cursos e,
no tempo que lhe for disponível, no tempo do seu inte·
resse concluir os módulos e obter da instituição a sua
certificação. Concluídos alguns módulos que confe
rem o nível de técnico, conseguir-se-ia então o diplo
ma de técnico.

Programas como esse podem se aliar a essa
concepção de educação profissional mais flexível e
modularizada. Tomando-se esses cuidados - obvia
mente não faço nenhum comentário relacionado a im
pactos de ordem econômica - tenho apenas uma pre
ocupação oriunda do fato de o projeto determinar,
além de outras coisas, que os alunos estejam matri
culados em estabelecimentos de ensino público. Há
que se aperfeiçoar o texto, exigindo freqüência regu
lar, porque não basta estar matriculado, é necessário
que a freqüência regular ao estabelecimento de ensi
no público seja comprovada.

A alusão aos exames supletivos, no meu enten
dimento, pode gerar a possibilidade de fuga daesco
la, porque esse exame é feito em períodos explicita
dos pelo sistema e não obriga necessariamente o alu
no a freqüentar a escola. Portanto, por cuidado, acho
que esse ponto merece maior consideração.

Eram as considerações que gostaríamos de fa-
zero

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pi
nheiro) - Agradecemos à Profa. Cleonice Matos Re
hem, Coordenadora-Geral da Educação Profissional
da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, as
observações.

Passaremos agora aos debates.

Obedecendo à ordem de inscrições, concedo a
palavra ao Deputado Professor Luizinho, autor do re
querimento.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 
Quero, primeiramente, agradecer - e muito - ao Prof.
Sebastião Colomarte e ao Presidente do CIEE, Prof.
Antonio Eustáquio, o atendimento ao nosso convite.

Agradeço também à Profa. Cleonice Matos e ao
Secretário do Trabalho do Estado do Rio Grande do
Sul, Tarcísio Zimmermann.

Quero expor minha preocupação e solicitar a
contribuição dos nossos expositores nesse sentido. O
Deputado Tarcísio Zimmermann e a Profa. Cleonice
Matos já apresentaram preocupações. Primeiro, o
Deputado Zimmermann apresentou uma proposta
global, completa, acabada. A Profa. Cleonice Matos
expôs suas preocupações relativas ao texto do proje
to em análise.

Quero ressaltar que o projeto original que está
para ser relatado é o do Senador Osmar Dias, mas há
outros projetos apensados. Quando analisamos os
projetos apensados, verificamos que há duas linhas
distintas de pensamento. O que procuramos entender
é se são realmente duas linhas de pensamento e se
pode haver uma interlocução entre as mesmas, se há
uma forma de contato. E, se possível, de que forma
poderíamos fazer esse contato.

Vou expor essas linhas de pensamento. Uma
trata de incentivo à iniciativa privada, às empresas.
Todos os projetos que aqui temos - e nenhum dos ex
positores tratou dessa questão - fazem o incentivo di
reto, mas não o indireto, a isenção de responsabilida
des com a malha de impostos às quais os empresári
os estão sujeitos pela legislação. O projeto do Sena
dor, por exemplo, fala em 50% de abatimento do INSS
e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para a
isenção. Trata também da preocupação de não haver
substituição, mas não consigo entender que isso seja
suficiente para a sua amarração a 10% da força de
trabalho. Essa é uma concepção. Vários projetos tra
tam a questão dessa maneira, concedendo isenções
quanto a vários tipos de responsabilidade fiscal que
as empresas possuem.

A outra linha adota critério quase oposto ao des
sa primeira. Fala em um fundo do Estado para incenti
vo, ou de ação direta, portanto, contratado em ações
do próprio Estado, em ONG, em ações de entidades
de relação consorciada com o Estado, de assistência
e assim por diante. Essa é outra linha. Ou não pode
ser do Estado, mas um incentivo da iniciativa privada,
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como nos apresentou o representante do Rio Grande
do Sul.

Por que estamos apresentando essas duas con
cepções? Porque vamos ter de tentar construir uma
alternativa. E queremos poder construir a melhor al
ternativa - esta é uma preocupação do conjunto de
Sras. e Srs. Deputados. Porque, de fato, há um proble
ma grave que não é só brasileiro, ao que tudo indica.
Parece-me que há um problema geral do jovem aden-
trar no mercado de trabalho. .

A exposição a que assistimos do representante
da OIT mostrou-nos que há um problema grave na
Europa, e ele nos deu exemplos daquele Continente.
Vimos também que, na nossa América Latina, há al
gumas alternativas e que é necessário haver um pro
jeto e um compromisso de ação governamental a par
tir da União. Um projeto que pode e tem de ser con
sorciado com os municípios e com os estados e até
com ONG. Mas é um programa a ser executado per
seguindo um caminho e a forma como se organiza
hoje a mão-de-obra no mundo e, portanto, a exclusão
do mercado de trabalho de boa parcela dos jovens.
Vamos tentar fazê-los adentrar no mercado.

Qual é a preocupação? Não podemos precari
zar, não podemos fazer com que haja um processo de
fuga de responsabilidades em relação ao conjunto
dos impostos. Não podemos fazer, portanto, com que
se trabalhe sempre naquela lógica de isenção. Não
pode ser também uma mera ação de benevolência.

O Estado tem de entrar no projeto. Acho que, se
não houver uma ação organizada do Estado, fica mui
to difícil. Mas essa forma de o Estado entrar apenas
concedendo isenções é ruim. Se for este o caminho,
ficará ruim.

Como podemos construir? O Rio Grande do Sul
apresenta um caminho. Como podemos casar as ou
tras preocupações? Achei perfeita a preocupação
com a idade de 14 anos exposta pela Profl Cleonice.
Eu não havia percebido isso. É verdade. Dependendo
de como se faça, pode-se não estar incentivando a
escolarização. Mas, no caso, percebi que o represen
tante do Rio Grande do Sul propõe a idade de 16 anos
e, ao que tudo indica, passou por essa preocupação.

(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

De qualquer forma, foi ótimo que essa questão tives
se sido apontada. Ao mesmo tempo, vinculam-se a
manutenção e a freqüência na estrutura formal edu
cacional pública à sua época.

O questionamento que faço ao Prof. Antonio
Eustáquio, ao Prof. Sebastião, à Profl Cleonice e'ao
Deputado Tarcísio Zimmermann é se essas duas li-

nhas têm pontos de contato. Como poderão se unir
essas linhas: como V. SIS. vêem isso e como pode
mos casar essa preocupação global que se expres
sou?

De fato, não se trata de
substituição de posto de trabalho, não é tirar o

pai para pôr o filho. De fato, é incentivar a manuten
ção. (Pausa.)

Isso, a cópia poderia ser passada depois. A nos
sa assessora e protetora Carla pegaria e nos passa
ria, tanto a cópia da exposição da Profa. Cleonice Ma
tos, quanto das transparências.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - Concederemos três minutos a cada um
dos expositores para as respostas.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Dá para
todos falarem?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - S. Exa. não, porque é Relator do projeto.

O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - Acho que
o Deputado Átila Lira tem razão. Todos poderiam falar.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Se pudessem, a seqüência de seu
questionamento ficaria prejudicada.

O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - Não vejo
problema na proposta do Deputado Átila Lira.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Não perde
não, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Então, está bom.

Com a palavra o Deputado Celso Jacob.
O SR. DEPUTADO CELSO JACOB - Sra.

Presidenta, Srs. membros da Mesa, Srs. Deputados,
o que apresentarei é só para fechar o assunto. Todos
podem apresentar propostas mais ou menos no
mesmo sentido.

A preocupação de S. Exa. procede, temos de
encontrar um caminho. Dá para fazermos a ligação
desses projetos. Eles têm de ser unificados com
participação dos Governos Federal, estadual, munici
pal eONG. Não devem ficar presos apenas à isenção.
Deve haver algum benefício dos estados, dos
municípios, do Governo Federal e abrir à participação
das empresas. Tem de haver consenso quanto a isso.

A preocupação da Profa. Cleonice Matos
procede. Não se pode tirar uma criança de quatorze
anos da escola. Aos dezesseis anos é menos
perigoso porque a pessoa está mais madura, está se
encontrando.
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Na prática, verificamos que ninguém quer dar o
primeiro emprego a alguém sem experiência. O cara
fica rodando. Sei disso porque sou consultor de
empresa. Pedem-me uma chance. Realmente, é
difícil. Esse papel tem de ser do Estado. Ele tem que
ajudar a romper isso aí. Estámos caminhando para
um entendimento muito interessante. Quando o
jovem conclui o ensino médio, começa a ansiar por
um emprego. Há cobrança da sociedade e da própria
família para que esses jovens, geralmente entre 16 e
18 anos, arrumem emprego. É justamente aí que está
o problema. O primeiro emprego.

Está tramitando na Casa projeto que enfoca não
só o estágio do crédito educativo. Este, contudo está
bem mais abrangente e interessante. Ele abrange
toda a ânsia do pessoal de dezesseis, dezessete e
dezoito anos, sem a menor chance de ingressar no
mercado de trabalho. A preocupação de não excluir
quem já está dentro - e aqui me refiro às pessoas de
quarenta, quarenta e dois anos - é muito procedente.
É muito difícil para os indivíduos nessa faixa etária
terem uma nova oportunidade.

Ao longo desse debate encontraremos algum
caminho que atenda ao anseio dos jovens, conforme
o Secretário do Trabalho apresentou. Abriremos novo
mercado de trabalho sem destruirmos os que já estão
inseridos nele ou fecharmos as portas para os
iniciantes.

Há uma notável carência reprimida de mercado
de trabalho notável devido à recessão. Só se vai
contratar, se houver algum tipo de benefício. O
empregador pode contratar para atender ao
desempenho operacional da empresa sem, com isso,
onerar tanto sua folha de pagamento ou demitir. A
gente dá uma linha de acesso a ele nessa
oportunidade.

As minhas ponderações são basicamente
estas.

Creio que o debate está bem encaminhado,
como bem enfocou o Prof. Luizinho. O nível de
entendimento está bom. Este é um ótimo projeto para
o País.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Com a palavra o nobre Deputado Átila
Lira, por três minutos.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Sra.
Presidenta, em primeiro lugar, cumprimento V. Exa. ,
os companheiros, os conferencistas, os palestrantes
e todos os funcionários.

Considero este projeto excelente. Se os outros
que estão tramitando no Congresso são bons ou não,
não sei. Contudo, este encontro vai nos permitir

definir de forma mais adequada os componentes
fiscais, educacionais e o crédito educativo, como bem
enfatizou o Deputado Celso Jacob.

Cabe ao Estado criar proteção social sobretudo
para os jovens. O primeiro caminho é a vida produtiva
durante a escolarização ou pós-escolarização.

O Brasil tem hoje formas de inserção no
mercado de trabalho que precisam ser aperfeiçoadas.
O CIEE presta trabalho importantíssimo. Contudo, a
economia mudou, a sociedade está mudando. A
política de Governo precisa ser formatada, sobretudo,
pela União, envolvendo os Ministérios tanto do
Trabalho quanto da Educação, no sentido de
desenharmos esse tipo de política de proteção da
inserção do jovem no mercado de trabalho. O maior
desafio que temos hoje é a questão do desemprego,
da inserção do jovem no mercado de trabalho.

Fiquei muito contente com o projeto do Governo
do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro que vi acabado,
pronto e já sendo implantado no Brasil. Reportei-me
ao Chile e a outros países que têm hoje essa
preocupação. Considero a contribuição do Governo
do Rio Grande do Sul valiosa para os projetos que
estão tramitando no Congresso. Poderemos
apresentar um substitutivo envolvendo o crédito
educativo e o sistema fiscal.

Esse projeto estimula a escolarização, é·
excepcional e amplia os postos de trabalho. Ele não
exclui as pessoas - sabemos que o empresário vive
buscando redução de despesa, não tira o velho e põe
o novo, é sempre melhor o novo, mas vai equilibrar - e
incentiva a empresa. A empresa nunca é solidária por
uma questão de princípio. Ela trabalha dentro das
regras de mercado. O projeto desenha muito bem a
questão.

A Sra. Cleonice Matos apresentou muito bem a
questão da idade adequada. A lei do Rio Grande do
Sul já envolve a faixa etária de 16 a 24 anos.

Pergunto ao palestrante do Rio Grande do Sul
sobre a articulação do programa do CIEE e das
instituições que trabalham hoje com educação
profissional, como o Senai e outras que têm uma
função tradicional de preparação do trabalhador para
a vida produtiva. É importante olharmos isso. Vamos
complementar uma rede de proteção social para os
jovens, visando a sua inserção no mercado de
trabalho.

Considero a proposta do Governo do Rio
Grande do Sul modelar, inclusive, para o Governador,
que é um homem voltado para a área social. Vou
levá-Ia para o meu Estado e tentar encantar o
Governador ou o Prefeito da Capital.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Sem resposta, Deputado Átila Lira.

Ouviremos agora os expositores.
Começarei pelo Prof. Sebastião Alvino

Colomarte.
O SR. DEPUTADO ÁTilA LIRA - Sra.

Presidenta, fugindo um pouco do protocolo, gostaria
que o CIEE comentasse não somente o que faz, mas
as palavras da Sra. Cleonice Matos e do Sr. Tarcísio
Zimmermann, Secretário do Trabalho do Rio Grande
do Sul.

O SR. ANTONIO' EUSTÁQUIO OLlVER - Sou
Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola,
de Minas Gerais.

Assistimos com muita alegria a todas as
exposições. Entendemos que uma instituição tem de
acompanhar a dinâmica da sociedade.

Nobre Deputado, por coincidência estudamos
na mesma faculdade, embora eu tenha chegado um
pouco tardiamente a ela. Observo um despreparo en·
tre a escola e a empresa ou organização quanto a
estágios obrigatórios.

Tive dificuldade de conseguir um estágio curric
ular obrigatório. Sem ele não conseguiria ser
bacharel. Por isso, nasceu em mim naquele momento
o desejo de participar de algo que pudesse intervir
nesse processo de forma mais clara, ou seja,
interpretando a linguagem das empresas e das
escolas. Queria alcançar um objetivo realmente
produtivo.

O CIEE teve diversos estágios. Entendemos
logo no começo, embora erroneamente, que
deveríamos procurar as grandes empresas. Foi um
erro de enfoque. As grandes empresas - não é que
elas não se sensibilizem - já possuem aparelhos,
mecanismos próprios para seleção, absorção de
estágio, de mão-de-obra e tudo mais. Quando
voltamos nossos holofotes para as pequenas e
médias empresas, o resultado começou devagar.

O mineiro é um pouco diferente dos outros. Ele é
desconfiado por natureza. Contudo, conseguimos
vencer essa desconfiança porque o sistema é
simples. E a simplicidade é talvez o resultado do
sucesso. Preocupamo-nos em contribuir - e essa é a
nossa missão principal- para que o viés educacional
não ficasse desassociado de um projeto da
envergadura desse que está sendo apresentado. A
nossa preocupação é que não se limitem as coisas.

O projeto é muito bonito, mas tem de ser
entendido num amplo contexto. O aspecto
educacional é importantíssimo. Não podemos
desprezar a realidade brasileira. Sabemos que nas

regiões de agricultura muito intensa os calendários
escolares são totalmente modificados em função da
necessidade de os meninos e meninas se dirigirem
para a lavoura. Naquele momento, o trabalho é mais
importante porque representa a sobrevivência
daquelas pessoas, daquelas famílias.

O que o Estado tem de fazer é garantir
mecanismos para se obter isso. Uma instituição como
o CIEE permeia esse ambiente. Somos fiéis à
integração. Desde o princípio incutimos na cabeça
dos nossos funcionários que a integração não pode
ser nunca intervenção. Não fazemos a intervenção no
sentido grave da palavra, mas no sentido positivo, por
meio da integração de forças.

Deputado, buscamos o avanço. Entendemos
que o projeto é realmente um avanço. Essa visão
educacional não pode ser desprezada, como a
Professora falou de forma bastante clara. Falou-se em
14, 16 anos de idade. Tudo bem. Então, 14 anos é
pouco; 16 anos também não é muito. Entendemos
que 14 anos, 16 anos também não é pouco, mas é a
idade que o jovem se apresenta para o mercado.

Falou-se também -- se não me engano foi o
Deputado Celso Jacob - que as empresas não
contratam porque o jovem recém-formado não tem
experiência. Aprendemos que o estágio, de alguma
forma, preenche essa lacuna, porque coloca o jovem
estudante dentro de uma organização e ali ele é, na
verdade, como se fosse um brilhante bruto que vai ser
lapidado. Temos constatado estatisticamente que
50% recebem ali o seu primeiro emprego após o
estágio, porque a empresa supre aquela
necessidade, quase atávica, de ter um profissional
com experiência. É o campo dela. Ela não pode
trabalhar com inexperiente, não pode fazer
experiências empresariais. Então, precisa do
profissional qualificado. O estágio é - e temos
estatisticamente registrado - uma das mais fortes,
importantes e eficazes formas de recrutamento de
recursos humanos.

O CIEE é uma instituição que procura
acompanhar a evolução da sociedade. Esse é um
momento importante. O projeto realmente tem um
alcance indubitavelmente muito grande. Existem
alguns detalhes, mas estamos deixando a nossa
contribuição escrita, como solicitou o Deputado Pro
fessor Luizinho.

O que o CiEE pode fazer é trazer uma
contribuição ao processo com base na experiência
que adquiriu aos 35 anos. Errou também, mas
acertou muito mais. Queremos trazer para V. EXas.
esse leque de acertos. Obviamente que, agregados a
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outros acertos que se verificam em outras regiões, participação nos Conselhos Municipais dos Direitos
poderão os legisladores construir realmente um texto da Criança e do Adolescente e no Conselho de
que venha ao êncontro da necessidade do povo Gestão do programa do qual participa a Secretaria de
brasileiro. Educação.

A situação é realmente complicada. Meu filho Fui um trabalhador estudante. Temos hoje
diz: "Pai, por que devo estudar, se não vou arrumar milhões de trabalhadores estudantes ou apenas
emprego? Eu não arrumo emprego!" Ele forma-se em estudantes que precisam trabalhar. Logo,
engenharia mas não consegue emprego. Essa precisamos articular trabalho e estudo. Queria, como
inércia tem de ser rompida. contribuição, trazer essa reflexão. É importante que

Essa discussão é importante para todos nós, tenhamos capacidade de construir uma rede social
que trabalhamos nesse setor. Colocamo-nos sempre em torno desse projeto, a fim de que ele não seja uma
à disposição para que essas discussões sejam relação individualizada, mediada simplesmente por
ampliadas daqui para a frente. um benefício financeiro ou fiscal.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcità Em segundo lugar, quando optamos por não
Pinheiro) - Concedo a palavra ao Dr. "Antonio trabalhar com estímulo fiscal, o fizemos talvez por
Eustáquio Oliver, que disporá de três minutos. uma preocupação educativa. Não podemos continuar

O SR. ANTONIO EUSTÁaulo OLlVER - Creio dando a impressão à sociedade de que vamos viver
que todos já consideram as questões respondidas. sem impostos, que essa crise social possa ser

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita combatida simplesmente pela mágica do fim dos
Pinheiro) - Então, concedemos a palavra ao impostos.
Deputado Tarcísio Zimmermann. Precisamos continuar cobrando impostos. A

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - Foram sociedade precisa ter a possibilidade de, em cada
muito importantes as palavras dos Srs. Deputados momento, estabelecer o uso desses impostos. Penso
em relação ao projeto que apresentamos, cuja que a sociedade gaúcha decidiu que vai utilizar parte
elaboração estamos iniciando. dos seus impostos para estimular o primeiro emprego

O projeto foi apresentado como projeto de lei à dentro de um processo de controle social. Por isso,
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do optamos pela constituição de um fundo que dê
Sul em junho. Teve aprovação unânime e foi estímulo financeiro. Parte disso é uma visão muito
enriquecido com a participação das organizações das mais político-educativa do que qualquer outra
sociedades, especialmente dos Conselhos de avaliação de mérito.
Direitos da Criança e do Adolescente, do Juizado da Uma terceira questão abordada aqui é a
Infância e da Adolescência, do Ministério Público, das

possibilidade de que um programa desses possa
organizações sindicais e de trabalhadores. Temos provocar um conjunto de sinergias. Temos - e falo de
uma participação importante no Rio Grande do Sul uma feliz experiência _ convênio firmado entre uma
tanto da CUT quanto da FIERGS - Federação das empresa pública do Estado do Rio Grande do Sul, a
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - e da Courag, a Secretaria do Trabalho, a Febem do Rio
Federasul na implantação desse programa, no Grande do Sul e o Senai, que prevê um programa de
estímulo, na divulgação e na sensibilização das qualificação profissional e encaminhamento ao
empresas da sociedade para esse programa. primeiro emprego compartilhado de jovens em

Isso já nos traz uma primeira questão. Um conflito com a lei.
projeto dessa natureza não pode ser desvinculado de de
uma rede de compromisso social. Não pode ser A idéia da qualificação profissional,
apenas um projeto que estabeleça relação articularmos programas públicos de ensino
individualizada entre empresa e jovem, sem profissionalizante, como oportunidade de ingresso ao
nenhuma co-responsabilidade e sem nenhuma primeiro emprego e programas públicos de

assistência social é muito importante.participação.
Nosso projeto apresenta, como contribuição Precisamos dar maior terminalidade e

importante, além do estímulo em si ao ingresso do complementaridade à política pública. Aquele jovem
jovem no mercado de trabalho e no estudo - hoje já atendido no extraclasse, pela política de assistência
temos uma estrutura tripartite nacional, emanada a social, tem que ser um cliente preferencial de um
partir do Ministério do Trabalho, passando pelas programa de primeiro emprego, porque é oriundo de
comissões estaduais e municipais de emprego - sua família pobre, cuja renda fará com que essa família
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saia da condição de indigência e de cliente do
nosso Sistema Público de Assistência Social.

É necessária a articulação entre o conjunto das
políticas em torno de programas financiados por
recursos públicos. Estamos muito empenhados
nesse sentido.

Não basta a sociedade protagonizar empregos.
Ela precisa protagonizar soluções mais articuladas
que possam dar maior potência aos escassos
recursos públicos. Se pudermos articular um
programa de primeiro emprego com um programa de
retorno do jovem em conflito com a lei - todo mundo
sabe quanto custa um jovem na Febem, fora as
manchetes negativas - teremos uma vitória
extraordinária da sociedade que paga qualquer
investimento. Então, essa é uma preocupação da
proposta. Talvez não tenhamos tido talento suficiente
para construí-Ia bem na lei. A construção legal, às
vezes, não é possível. Mas, enfim, no método da
construção do programa, é muito importante.

Objetivamos que o emprego formal não se
caracterize como um programa de substituição de
trabalhadores, de mão-de-obra antiga por nova.
Queremos um programa de co-responsabilidade so
cial. Não se pode financiar uma empresa sem que
esta dê alguma contrapartida. A contrapartida que as
empresas no Estado do Rio Grande do Sul vão ter
será o estímulo que receberão por seis meses e vão
garantir não a nós, mas à sociedade um posto de
trabalho para os outros seis meses. Ela vai se
esforçar para isso. E é isso que precisamos ter para
sair da enrascada social em que nos encontramos no
Brasil.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Com a palavra o Deputado Átila Lira.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Após os seis
meses, ter uma garantia de mais seis. E posterior
mente, como fica?

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - São doze
meses. Se a empresa puder manter essa garantia e
não reduzir os postos de trabalho, volta novamente;
se estiver em processo de crescimento, volta a se
habilitar novamente ao programa.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Se ela estiver
em crescimento.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN
Exatamente. A empresa tem dez, contrata um pelo
primeiro emprego, após os seis meses quer contratar
dois, mais um, ela contrata mais outro, se ela estiver
crescendo. Quer dizer, ela estará ampliando de dez
para onze, de onze para doze, de doze para treze, de
treze para quinze ou vinte. Ela vai contratando pelo

programa enquanto ela estiver crescendo. Se reduzir
está fora.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Após os doze
meses, ela que contava com cem, contratou um, foi
para cento e um.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - Não, ela só
pode contratar vinte. É o mínimo.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Não. Eu sei.
Mas, o mínimo. Ela, que estava com cem, passou
para cento e um. Para que ela contínue participando
do programa, o cômputo de cálculo do seu número de
empregados será cento e um. É isso?

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - Exatamen-
te.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Então, isso
cria uma garantia. Ela pode ter mandado embora nos
três meses anteriores; no mínimo, joga-se para mais
três meses.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - E não é um
programa de estabilidade no emprego. A lei
estabelece que ela tem que manter o posto de
trabalho, não obrigatoriamente aquele trabalhador,
porque não é um programa de casamento, entende,
entre a empresa e o jovem. A empresa seleciona o
jovem e, se houver alguma incompatibilidade, unilat
eral ou recíproca, pode haver a substituição, mas
mantém o posto.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - É
interessante. Também penso assim em relação à
questão fiscal. Não é apenas pelo lado fiscal. Penso
nesse programa do ponto de vista do novo Estado. O
novo Estado tem que criar uma rede de proteção so
cial que, no caso do segmento do jovem, deve
constituir-se daqui para a frente política de governo
em todos os níveis. Sobretudo, porque estamos
vivendo uma reestruturação do Estado em que ele
deixa de ser o empreendedor, o produtor, o grande
investidor, tendo que caminhar para outras funções
necessárias para a sociedade moderna. O que está
cada dia mais difícil

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Com a palavra a Prof. Cleonice Matos.

A SRA. CLEONICE MATOS REHEM 
Deputado Professor Luizinho, algumas respostas às
suas indagações sobre o próprio projeto podem ser
dadas a partir de agora por intermédio do Estado do
Rio Grande do Sul.

Hoje, conversando com o Deputado Gastão
Vieira - que não está aqui presente - S. Exa. me dizia
que o Estado do Maranhão teve uma experiência sim
ilar, embora não tenha obtido êxito, de um projeto de
primeiro emprego. Seria interessante determinar
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quais pontos foram determinantes para o pouco
sucesso dessa proposta no Estado do Maranhão e
compará-los com os itens propostos pelo Estado do
Rio Grande do Sul. No meu entendimento, a
realidade vai indicar provavelmente alguns ajustes.
Descobre-se a trilha ao caminhar, senão, as coisas
mais interessantes não são descobertas.

Aproveitando esse finalzinho, queria chamar
atenção para quatro pontos interessantes. A
educação básica, especialmente a do ensino médio,
além de dar ao jovem formação geral, deve
desenvolver a preparação básica para o trabalho.
Portanto, esse projeto, levando em conta os objetivos
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e seus
princípios, pode estar perfeitamente articulado.

Não é apenas a escola que deve indicar à
empresa que o aluno está matriculado e
freqüentando as aulas. O empregador deve dar
também retorno à escola em relação ao desempenho
daquele aluno trabalhador. De forma que a escola
possa redirecionar seus programas, trabalhar melhor
o desenvolvimento educacional a fim de que o aluno
possa construir as competências básicas
necessárias ao desenvolvimento e à sua vida como
cidadão no mundo produtivo.

Outro aspecto interessante é que o projeto deve
ser ampliado para alunos matriculados nos cursos
técnicos. Hoje, dentro da reforma da educação
profissional, as matrículas para o ensino médio e para
os cursos técnicos de educação profissional são
separadas. Não podemos apenas ir ao ensino médio,
aliás o projeto só trata de educação do ensino funda
mentaI. Estamos sugerindo uma ampliação nesse
sentido. O aluno está fazendo um curso técnico
preparando-se efetivamente para o mundo do
trabalho.

O SR. DEPUTADO ATILA LIRA - Posso fazer
um aparte?

Temos que adaptá-lo à nova realidade do
decreto do ensino profissionalizante. Está perfeito,
mas adaptando-o à realidade do decreto.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - O projeto do
Estado do Rio Grande do Sul contempla o ensino su
perior.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Tem razlo.
Tem de vincular. Mas, como já havíamos apontado o
ensino fundamental...

A SRA. CLEONICE MATOS REHEM - Não
enfatizei o curso técnico. Hoje, com a reforma alo
matrículas distintas. O projeto do Estado do Rio
Grande do Sul, Deputado, contempla o ensino supe
rior, porque vai até 24 anos. Esse ê,qui ficou nesse

nível, a menos que se amplie a faixa etária. No meu
entendimento poderiam ser incluídos os alunos que
concluem o ensino superior e que têm também, pela
falta de experiência, muitas dificuldades de serem
inseridos no mundo do trabalho.

A última observação é que não se perca de vista
a exposição de jovens, principalmente nessa faixa
etária, a trabalhos extenuantes que possam
submetê-los a riscos, tanto em aspecto de trabalho
propriamente dito quanto em aspectos morais. Há de
se assegurar essas observâncias, porque são jovens
em fase de formação e não podemos facilitar a
ocorrência dessas coisas, sob pena de termos que
ajustá-Ias e corrigi-Ias.

Foram estas as minhas considerações.
Colocamo-nos inteiramente à disposição para

trabalhar nos ajustes que forem necessários, fazendo
essa articulação nos cuidados necessários a uma
proposta como essa, por conta dos aspectos de
formação e de educação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Com a palavra o Deputado Pedro Wilson.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sra.
Presidenta, parabenizo V. Exa. pela realização desta
audiência, o Deputado Professor Luizinho e todos os
demais convidados.

Abordarei duas questões e farei uma sugestão.
A primeira, é que o próprio FMI está recomendando
investimentos nas áreas sociais. Então, não se trata
de discurso deletério. O preço que estamos cobrando
da América Latina é muito alto para depois termos
que refazê-lo. Isso é um exemplo para nós. Temos de
investir no social não só tendo como fim o ser
humano, mas buscando meios para isso. A questão
do primeiro emprego é um mecanismo, porque o
mercado não está absorvendo esses jovens. No
Brasil, chegamos ao absurdo de achar que é positivo
mandar as pessoas embora, desempregá-Ias.

Faria essa observação levantando uma outra. ~
necessário termos elementos avaliativos. Temos
muitas experiências iniciais positivas. Mas, e depois,
o que acontece? A ilustre professora fala sobre a
questão do Maranhão. Abordo a questão do Rio
Grande do Sul. Há o CIEE. Vamos ter o relatório
pronto no final do ano. No começo do próximo ano,
Professor Luizinho, teremos uma audiência, quando
saberemos o que significou isso depois de seis
meses no Rio Grande do Sul. Depois vamos ver a
experiência - o ilustre Deputado Gastão Vieira teve
um outro compromisso, por isso não está aqui 
porque o programa não teve êxito no Maranhão. O
MEC tem uma avaliação no Brasil desses
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procedimentos. O CIEE e a área das federações
também. Temos dados para não ficarmos
tão-somente na proposta e saber se esse processo
de exclusão está acontecendo?

Hoje temos dois tipos de exclusão no mundo do
trabalho. O jovem sem experiência - como já disse
aqui - não consegue emprego; as pessoas de certa
idade estão sendo eliminadas do mercado de
trabalho. Temos de promover reciclagem nas
empresas, redefinir padrões de qualificação, de
aprendizagem para trazer as pessoas mais velhas ao
mercado de trabalho.

O Brasil está atento ao mercado de trabalho e
não ao campo profissional. O campo profissional con
tinua vasto. Temos milhares e milhares.

Nesse sentido, solicito aos participantes desta
audiência que nos remetam relatório avaliativo.
Assim, a Comissão poderá chegar a uma conclusão,
implementar e descobrir caminhos novos, como o Rio
Grande do Sul está fazendo. Na minha opinião, é uma
ousadia, no momento em que há perda de postos de
trabalho, termos um programa no sentido contrário. A
criação de mecanismos de combate ao desemprego
é que faz a História ir para frente.

Por fim, além desse relatório, há necessidade
de acompanhamento. Temos diversos projetos, todos
em benefício da juventude. As escolas técnicas
federais, a própria profissionalização, estão sofrendo
um processo de readequação. Elas já foram exemplo
positivo no Brasil. Estavam inclusive diretamente
ligadas às federações de indústria. Havia interesse
das empresas na formação dos alunos do ensino
técnico. Aproveitavam os alunos nos estágios e
depois os contratavam.

Infelizmente, muitas universidades e escolas
técnicas e profissionalizantes não têm um programa
ligado ao mercado profissional. Eles dão o diploma e
depois a pessoa que se vire. Esse é um desafio para
nós. Está certo, cada cidadão é maior de idade, sabe
o que faz. Essa ponte é necessária.

Sabemos que há na área da indústria o Instituto
Euvaldo Lodi que realizou esforços nessa direção. Há
também outros. Precisamos reunir experiências com
o MEC, o Ministério do Trabalho, Governo estadual e
municipal.

Há uma necessidade de que esse projeto do Rio
Grande do Sul seja assumido pelos prefeitos de lá.
Não se trata de questão partidária, nem de setor
público ou privado, masçle dar oportunidade para que
a juventude tenha acesso ao trabalho.

Como disse o ilustre representante ali, hoje, o
drama dajuventude é estudar. Mas estudar para quê?

Além de fazer o ensino médio, o aluno vai para a
universidade; depois, quem lhe dá segurança? Daí
vem a colocação jocosa do pai que encontrou o filho
em casa estudando, fazendo experimento, e gritou
com ele: "O que você está fazendo aí? Estudando!
Não quer ser nada na vida? Vá pegar uma bola e
jogar futebol, porque você terá mais chance no
mercado de trabalho".

Desculpe-me a expressão. É apenas para
ilustrar que muitas vezes fazemos esforços no sentido
positivo da História, mas na verdade estamos
fazendo a água vazar, não dando oportunidade ao
jovem. O Brasil esforça-se muito nesse sentido. Tenho
esperança neste País. Mesmo em momentos difíceis,
percebemos que há experiências positivas surgindo
que nos levam para a frente, para um Brasil mais justo
e fraterno.

Parabenizo V. Exas. pela realização desta
reunião. Com essa experiência, a Comissão deverá
ter, nos relatórios futuros, elementos para avançar no
sentido de promover o desenvolvimento econômico e
social, principalmente atendendo à juventude, que é a
expressão do presente e futuro desta Pátria, virando
séculos e milênio.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) Concedo a palavra, para as
considerações finais, ao Sr. Tarcísio Zimmermann.

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - Apenas
queria enfatizar informação que considero
importante. Na aprovação do projeto de lei, a
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou
uma dotação orçamentária de 12 milhões de reais
para o ano de 1999. Segundo nossas avaliações, isso
pode proporcionar o estímulo de mais ou menos 8 mil
postos de trabalho para este ano. Já temos a previsão
de uma dotação orçamentária de 15 milhões de reais
para este programa no ano 2000.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON 
Permite-me V. Sa. um aparte?

Senhora Presidenta, S. Sa. toca em um ponto
que gostaria de destacar para os Deputados Celso
Jacob e Prof. Luizinho. É um desafio para nós. Temos
muitos programas bons, mas eles têm o efeito de
massificar, de multiplicar. Às vezes, temos
experiências boas, mas tão restritas, que no cômputo
geral desaparecem.

Temos visto no Brasil - e lido muito com isso 
experiências de ONG que trabalham e chegam até a
serem premiadas pelo Unicef. Se formos analisar o
impacto daquela experiência no conjunto, veremos
que ela não é expressiva. Por isso, temos que nos de-
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ter na questão do quantitativo, ou seja, se o efeito vai
interferir na realidade. Não é só uma coisa boa para
meia dúzia, mas para milhares, quiçá, milhões.

Desculpe-me a intervenção. Às vezes ouvimos
uma exposição, vemos a árvore, e não vemos o
bosque. Então, como vamos atingir toda a realidade?
É um programa do Rio Grande do Sul que vai atingir
Porto Alegre, Bagé, Caxias, ou éapenas uma espécie
de miniatura que fica bem trabalhada no marketing,
mas depois não repercute na realidade do cotidiano
de milhares e milhares de jovens?

O SR. TARC{SIO ZIMMERMANN - Concordo
com as observações de V. Exa. A meta, ao longo de
quatro anos, é 100 mil. As polrticas públicas têm que
ter não apenas significado, mas também
profundidade. O objetivo principal é apossibilidade de
atingir milhares de jovens em um programa desse
tipo. Precisamos ter profundidade na política pública.

Nosso Governo, na proposição da bancada fed
eral gaúcha, está apresentando também mais uma
dotação de 15 milhões, que complementariam então
30 milhões de reais para o programa. Poderíamos,
assim, atender a mais de 20 mil jovens no ano 2000.
Isso .sjgnific~ria uma potência necessária para um
programa dessa natureza.

Um outro aspecto, ao qual gostaria de me referir
como uma preocupação do nosso Governo, diz
respeito aos estágios. Vemos hoje uma proliferação
do estágio, inclusive como uma negação do direito ao
trabalho formal. Como administrador público recente,
encontrei no meu Estado situações de jovens que há
quatro anos estão em estágio. Como pode'? Qual é o
embasamento legal para se estabelecer que um
estágio pode ter dois anos de duração? Isso é
sonegação de emprego formal. É efetivamente uma
forma de fragilizar o mercado de trabalho, o direito ao
emprego.

Estamos empenhados nisso. Como Secretário
do Trabalho, já levantei essa discussão no interior do
Governo do Estado. Queremos dar um exemplo
positivo nesse sentido, acabando com essa indústria
do estágio. Ela acaba excluindo a possibilidade de
que esses jovens possam contar tempo para
aposentadoria, possam se inserir no sistema de
proteção social criado no Brasil.

Se o nosso programa, na pior das hipóteses,
sair no final dos doze meses, a pessoa terá direito a
férias, décimo terceiro, e poderá habilitar-se ao
seguro-desemprego. Terá, portanto, uma cobertura
social que não lhe dá simplesmente um!. renda men
sal e uma interrupção eventualmente abrupta, sem
'ualquer solução de continuidade. Essa é uma

preocupação muito grande do nosso Governo. Outra
preocupação - volto a insistir - é com a articulação de
políticas sociais.

Estamos trabalhando duramente para constituir
um programa de garantia de renda mínima que esteja
associado a famílias com jovens de até 16 anos em
escolas. A partir dos 16 anos, esse jovem, de família
carente ou em condição de miserabilidade, será o
cliente do Programa Primeiro Emprego. Antes, ele
será cliente do Programa de Garantia de Renda
Mínima; depois, do Programa de Primeiro Emprego. E
dessa forma vamos procurar articular duas polrticas
públicas de combate à pobreza e à exclusão social.

Mais uma vez, agradeço-lhes a oportunidade de
expressar meu ponto de vista.

A proposta do Deputado Pedro Wilson é muito
importante. Concordo que devemos ter um
cotejamento dessas experiências eapossibilidade de
fazer uma avaliação.

Pessoalmente, não estou a par da experiência
do Maranhão, mas gostaria de conhecê·la. Nossa
experiência é ainda embrionária; portanto, sujeita
certamente a muitas adaptações, melhorias e
reconstruções. Estamos, enfim, dispostos a isso. Não
consideramos o nosso programa a única alternativa,
nem a melhor. Estamos dispostos a cotejar essas
experiências, e pensamos que a oportunidade que
esta Comlllio nOI oferece é, nesse sentido, muito
Importante. Colocamo-nos à disposição para outras
oportunidades.

Multo obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita

Pinheiro) - Vamos conceder a palavra ao Prof.
Sebastilo Alvlno Colomarte para suas considerações
finais.

O SR. SEBASTIAo ALVINO aOLOMARTE 
Na nossa proposta, referimo-nos ao Decreto n52 2.208,
que estabelece as condições e disciplina a questão
do ensino profissional no Brasil, dividindo a educação
profissional em básica, técnica e tecnológica.
Gostaríamos de fazer essa lembrança.

O estágio exige acompanhamento tanto da
escola, quanto por parte da empresa. Nós, do CIEE
de Minas Gerais, fazemos esse acompanhamento.
Quanto à questão da pesquisa, a que o nobre
Deputado se referiu, fazemos a pesquisa
regularmente. Já fechamos a de 1999 e teremos
muito prazer em encaminhá-Ia para os Srs.
Deputados desta Comissão.

Finalizando, o estágio é responsabilidade da
escola. Está previsto em lei. No caso do trabalho que
fazemos, o processo de estágio não coloca o Estado
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como parceiro financeiro. É um trabalho feito com as
empresas, nas quais o jovem é inserido. E, volto a
insistir, pelos dados que temos, há 35 anos já
estamos fazendo esse trabalho, dando a
oportunidade do primeiro emprego ao jovem
estudante no Brasil.

Muito obrigado, mais uma vez, pela
oportunidade.

O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - O
representante do CIEE disse que não há uma
parceria com o Estad~. Há uma parceria com a
sociedade também. O estágio goza de uma série de
renúncias fiscais, sobretudo de encargos sociais.
Então há, de qualquer jeito, uma participação da
sociedade nesse sentido; talvez de 100%. Essa
questão da renúncia fiscal não deixa de ser um
subsídio significativo.

Entretanto, o que foi dito pelo Deputado Tarcísio
Zimmermann é que há certo abuso por parte de
empresas que se utilizam do estágio para obter
custos menores em termos de contratação de
pessoal, criando a chamada precarização e outras
coisas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita
Pinheiro) - Gostaria de conceder a palavra à Profa.
Cleonice Matos, para suas considerações finais.

A SRA. CLEONICE MATOS REHEM - Peço ao
Relator que analise a possibilidade de a legislação
estabelecer a exigência de uma preparação básica
para o trabalho, por meio de curso de curta duração,
financiado com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador e ministrado pelas escolas públicas, para
que elas também assumam a responsabilidade de
possibilitar, além da. formação geral, a formação
básica para o trabalho.

Esta é uma sugestão conclusiva.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada 'Celcita

Pinheiro) - Hoje é o Dia da Secretária. Cumprimento
todas as secretárias dos deputados, principalmente a
Carla, nossa secretária. Muito obrigada pelo trabalho
que têm realizado. (Palmas.)

Agradeço a todos a presença.
Encerro os trabalhos, antes convocando

reunião ordinária para a próxima quarta-feira, 6 de
outubro, às 10 horas, neste plenário.

Está encerrada a reunião.
Ata da 48!l Reunião Ordinária, realizada em 6

de outubro de 1999
Às dez horas e quarenta minutos do dia seis de

outubro de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se .. 8 Comissão ,de Educação, Cultura e

Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Elvira. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Maria Elvira, Presidenta; Celcita
Pinheiro, Vice-Presidenta; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra, João
Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Barbosa, Nelson
Marchezan, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi,
Oliveira Filho, Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia,
titulares; e Bonifácio de Andrada, Celso Jacob, Dino
Fernandes, Gilmar Machado, Glycon Terra Pinto, Iara
Benardi, Osvaldo Coelho, Pedro Fernandes e Profes
sor Luizinho, suplentes. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Evandro Milhomen, Nilson
Pinto e Zezé Perrella. Justificaram a ausência os
Deputados José Melo e Nice Lobão. ATA: Havendo
número regimental, a Presidenta declarou abertos os
trabalhos, dispensando a leitura das atas das
reuniões anteriores, realizadas em 29 e 30 de
setembro, em virtude de sua distribuição por cópias.
Logo após, submeteu as atas à discussão. Não
havendo· quem quisesse discuti-Ias foram
imediatamente submetidas à votação, tendo
aprovação unânime. MATÉRIA SOBRE A MESA:
Requerimento do Sr. Agnelo Queiroz, requerendo a
preferência para apreciação do PL nº 480-A/99, item
25 da pauta, logo após o item 6. Submetido à votação
o requerimento teve a provação unânime. ORDEM
DO DIA: A) A Presidenta informou aos membros da
Comissão sua decisão de prorrogar até o dia 19 de
outubro de 1999 o prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo Deputado
Nelson Marchezan ao Projeto de Lei nQ 4.173/98, que
institui o Plano Nacional de Educação. B)

REQUERIMENTOS: 1 - do Sr. Luis Barbosa
- que "solicita seja convidado o Sr, Leonardo Nunes
da Cunha, Reitor 'protempore' da Universidade Fed
eral de Roraima, a fim de prestar esclarecimentos
sobre a não convocação, no mês de julho de _1999, de
eleição para escolha do novo reitor", Anunciada a
votação, teve concedida a palavra para encaminhá-Ia
o Deputado Luis Barbosa que, por sugestão da
presidência, transformou seu requerimento de
audiência pública em requerimento de indicação
sugerindo ao Poder Executivo a adoção das
providências cabíveis tendo em vista a não
convocação pelo Sr. Leonardo Nunes da Cunha,
Reitor "pro tempore" da Universidade Federal de
Roraima, de eleição para a escolha do novo reitor
daquela Universidade. Submetido à votação, o
requerimento teve aprovação unânime. O Deputado
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Pedro Wilson teve concedida a palavra para solicitar
que a Comissão se manifestasse em relação à
Marcha Nacional ,··em Defesa e Promoção da
Educação Pública, realizada nesta data, por meio de
uma moção de apoio aos educadores brasileiros.
Submetida à votação, a sugestão do Deputado Pedro
Wilson teve aprovação unânime. 2 - do Sr. Gastão
Vieira - que "requer a realização de reunião de
audiência pública para conhecimento e
esclarecimento dos objetivos do Programa 'Fundo de
Fortalecimento da Escola', FUNDESCOLA, do
Ministério da Educação". Anunciada a votação, teve
concedida a palavra para encaminhá-Ia o Deputado
Gastão Vieira. Submetido à votação, o requerimento .
teve aprovação unânime. 3 - Do Sr. Átila Lira - que
"requer o envio de Indicação ao Senhor Ministro da
Educação manifestando posição de apoio da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da
Câmara dos Deputados à criação do Campus da
Universidade Rural de Pernambuco, no Pólo
Integrado de Desenvolvimento de
Juzaeiro/Petrolina". Adiado. C - PROPOSIÇÓES
SUJEITAS A APRECIAÇÃO PELO PLENÁR.l0 DA
CASA: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 4 - PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 426/97 - Do Sr.
Inácio Arruda - que "susta os efeitos da Portaria nll

646, de 14 de maio de 1997, do Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, que regulamenta a
implantação do disposto nos artigos 39 e 42 da Lei nº
9.394/96 e do Decreto nll 2.208/97, e dá outras
providências". Relator: Deputado Eduardo Seabra.
Parecer: contrário. Lido o parecer pelo Relator, teve
concedida a palavra para discuti·lo o Deputado
Agnelo Queiroz. Submetido à votação, o parecer do
Relator teve aprovação unânime. O - Proposições
Sujeitas A Apreciação Conclusiva das Comissões:
Prioridade: 5 - Projeto de Lei nll 4.857/98 - do
Senado Federal (PLS n1l 131/96) -.que "dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais e dá outras
providências". Apensado: PL nll 657/99. Relatora:
Deputada Esther Grossi. Parecer: favorável, com
emenda, ao PL nº 4.857/99 e contrário ao PL 657/99,
apensado. Adiado. Tramitação Ordinária: 25 
Projeto de Lei NQ 480-A/99 - do Sr. Regis Cavalcante
- que "altera o nome do Aeroporto Campo dos
Palmares, no Estado de Alagoas". Relator: Deputado
Agnelo Queiroz. Parecer: favorável, Com Emenda.
Lido o parecer pelo Relator, teve concedida a palavra
para discuti·lo o Deputado Eber Silva. Submetido à
votação, o parecer do Relator teve aprovação
unânime. 6 - Projeto de Lei Nº 287/95 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "veda a cobrança de Lixa de

inscrição em vestibular, nas universidades federais".
Apensados: PL nQs 3.128/97, 3.791/97, 4.650/98,
4.050/98 e 353/99. Relator: Deputado Átila Lira.
Parecer: contrário ao PL nº 287/95 e aos PL nºs
3.128/97, 3.791/97, 4.050/98, 4.650/98 e 353/99,
apensados. Adiado. 7 - Projeto de Lei nº 427/95 - do
Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as receitas
financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados da
Loteria Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria
de Números (Loto, Sena e Sena Especial) ao
Programa Comunidade Solidária". Apensados: PL
nºs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98. Relator:
Deputado Osvaldo Biolchi. Parecer: contrário ao PL
nQ427/95 e aos PLs nQs 1.822/96,2.645/96, 3.835/97
e 4.213/98, apensados. Adiado. 8 - Projeto de Lei nQ

1.808/96 - da srª Zulaiê Cobra - que "estabelece a
exigência de avaliação anual das universidades e
estabelecimentos i&olados de ensino superior".
Apensado: PL nº 2.976/97. Relator: Deputado Gastão
Vieira. Parecer: contrário ao PL nº 1.808/96 e o PL nº
2.976/97, apensado. Adiado. 9 - Projeto de Lei NQ
2.728/97 - do Sr. Aldir Cabral- que "modifica a Lei nº
781, de 17 de agosto de 1949, com a redação que lhe
foi dada pela Lei nº 5.110, de 22 de setembro de
1966, que institui o Dia Nacional de Ação de Graças e
dá outras providências". Relator: Deputado Átila Lira.
Parecer: contrário. Adiado. 10 - Projeto de Lei NQ
2.742/97 - do Sr. Ricardo Gomyde - que "altera o art.
56 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional". Apensados: PL nll 2.760/97 e 440/~9. Rela
tor Substituto: Deputado GILMAR MACHADO.
Parecer: favorável, com substitutivo. Adiado. 11 
PROJETO DE LEI Nº 3.124-A/97 - do Sr. Barbosa
Neto - que "dispõe sobre a regulamentação da
profissão de psicopedagogo, cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Psicopedagogia e
determina outras providências. Relatora: Deputada
MARISA SERRANO. Parecer: favorável, com
emendas, e contrário à emenda apresentada na
Comissão. Vista concedida ao Deputado Gilmar
Machado, em 22-9-99. Adiado. 12 - PROJETO DE LEI Nº
3.618/97 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre o
processo de autorização de novos cursos de Medicina e
Odontologia". Apensados: PL nºS 3.719/97 e 4.230198.
Relator. Deputado AGNELO QUEIROZ. Parecer
favorável ao PL nº 3.618/97 e aos PL nºs 3.719/97 e
4.230198, apensados. Adiado. 13 - PROJETO DE LEI Nº
3.730197 - da srª Esther .Grossi - que "acrescenta
dispositivo ao Artigo 77 da Lei nº 9.394/96". Relatora:
Deputada MARISA SERRANO. Parecer: favorável, com
emenda. Adiado. 14 - PROJETO DE LEI Nº 3.805197 -
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do Sr. Marçal Filho - que "altera o art. 4º da Lei nº 4.324,
de 14 de abril de 1964, que institui o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Odontologia, e dá outras
providências". Apensado: PL nB 4.299/98. Relator:
Deputado AGNELO QUEIROZ. Parecer: favorável ao PL
nº 3.805197 e contrário ao PL n2 4.299198, apensado. Vista
conjunta concedida aos Deputados Marisa Serrano e
João Matos, em 1-9-99.A Deputada Marisa Serrano
apresentou voto em separado, contrário. Adiado. 15
PROJETO DE LEI 3.923/97 - do Sr. Ivan Valente e
outros - que "modifica a Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério". Apensados:
PL nºs 4.222/98, 4.280/98, 4.244/98, 4.758/98,
4.763/98, 4.676/98, 4.880/98, 1/99, 241/99, 328/99,
431/99 e 747/99 Relator: Deputado NORBERTO
TEIXEIRA. Parecer: contrário ao PL nº 3.923/97 e aos
PL n!ls 4.280/98, 4.763/98 e 1/99, apensados, e
favorável aos PL n!ls 4.222/98, 4.244/98, 4.758/98,
4.676/98,4.880/98,328/99,241/99,431/99 e 747/99,
apensados e às emendas n2s 1/99 e 2/99, com
substitutivo. Adiado. 16 - PROJETO DE LEI Nº
3.984/97 - Da srª Esther Grossi - que "acrescenta
parágrafo único ao art. 62 da Lei n2 9.394/96".
Apensado: PL nº 773/99. Relatora: Deputada
MARISA SERRANO. Parecer: favorável ao PL n2

3.984/97 e contrário ao PL nº 773/99, apensado.
Adiado. 17 - PROJETO DE LEI Nº 23/99 - do Sr.
Paulo Rocha - que "dispõe sobre a matrícula de
crianças de seis anos de idade no ensino fundamen
tai". Relator: Deputado EDUARDO SEABRA.
Parecer: contrário. Adiado. 18 - PROJETO DE LEI Nº
77/99 - do Sr. Enio Bacci - que "acresce os incisos
XII, XIV e XV ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11de maio
de 1990". Apensados: PL nºs 93/99,179/99,378/99,
557/99, 599/99, 847/99, 850/99 e 940/99. Relator:
Deputado PEDRO WILSON. Parecer: favorável, com
substitutivo, ao PL nº 77/99 e aos PL n!ls 93/99,
179/99, 378/99, 557/99, 599/99, 847/99, 850/99 e
940/99, apensados. Vista concedida ao Deputado
Osvaldo Biolchi, em 1º-9-99, que apresentou voto em
separado, contrário ao PL nll 77/99 e aos PL nlls
93/99, 179/99, 378/99, 557/99, 599/99, 847/99,
850/99 e 940/99, apensados. Adiado. 19 - PROJETO
DE LEI Nº 177/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"altera a Lei nll 9.093, de 12 de setembro de 1995, que
dispõe sobre feriadosll

• Relator: Deputado LUIS
BARBOSA. Parecer: favorável, com emenda. Vista
concedida ao Deputado Pedro Wilson, em 25-8-99.
Adiado. 20 - PROJETO DE LEI Nll 230/99 - do Sr.
Rubens Bueno - que "dispõe sobre o ensino das

disciplinas de Medicina Legal nos cursos superiores
de Direito". Apensado: PL n2 689/99. Relator:
Deputado ADEMIR LUCAS. Parecer: contrário ao PL
nB 230/99 e ao PL nB 689/99, apensado. Adiado. 21 
PROJETO DE LEI Nl! 254/99 - Do Sr. Rubens Bueno
- que "altera dispositivo da Lei nº 8.913, de 12 de
julho de 1994, que dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar". Relator: Deputado FERNANDO
MARRONI. Parecer: favorável. Adiado. 22 
PROJETO DE LEI Nll 292/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - que "institui o Dia da Bíblia". Relator: Deputado
OLIVEIRA FILHO. Parecer: favorável. Adiado 23 
PROJETO DE LEI N2 343/99 - do Sr. Chico da
Princesa - que "institui a Semana de Prevenção do
Abordo e dá outras providências". Relator: Deputado
AGNELO QUEIROZ. Parecer: favorável. Vista
concedida ao Deputado Átila Lira, em 25-P-99, que
apresentou voto em separado, contrário. Ac io. 24
PROJETO DE LEI N2 415/99 - Do Sr. Alceu Jlares
que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação. Relator: Deputado EDUARDO SEABRA.
Parecer: contrário. Adiado. 26 - PROJETO DE LEI Nº
565/99 - da SrI Maria Lúcia - que "cria cadastro
obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras
providênciasll

• Relator: Deputado JOÃO MATOS.
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado Pro
fessor Luizinho, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Adiado. 27 - PROJETO DE LEI
Nll 594/99 - do Sr. Bispo Wanderval - que "altera a
Lei nll 9.696, de 12de setembro de 1998, que dispõe
sobre a regulamentação da profissão de Educação
Física e cria os respectivos Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Educação Física, a fim de
suprimir a permissão do exercício da profissão por
práticos. Apensado: PL nº 1.116/99. Relator:
Deputado OLIVEIRA FILHO. Parecer: favorável ao
PL nQ 594/99 e contrário ao PL nº 1.116/99,
apensado. Adiado. 28 - PROJETO DE LEI Nº 782/99
- do Sr. Ursicino Queiroz - que "institui o dia 2 de
julho como Dia da Libertação do Brasil". Relator:
Deputado NORBERTO TEIXEIRA. Parecer
favorável. Vista concedida ao Deputado Euricc
Miranda, em 25-8-99, que apresentou voto err
separado, contrário. Adiado. 29 - PROJETO DE LEI
Nll 789/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "dispõe
sobre medidas emergenciais de combate à
prostituição infanto-juvenil". Relatora: Deputada
CELCITA PINHEIRO. Parecer: favorável, corr
emenda. Adiado. 30 - PROJETO DE LEI Nll 825/99
do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre
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inclusão obrigatória da disciplina 'Linguagem de
Programação de Computador' nos currículos
escolares dos estabelecimentos do ensino médio,
das redes pública e privada em todo o País". Relator:
Deputado LUIS BARBOSA. Parecer: contrário.
Adiado. 31 - PROJETO DE LEI Nº 958/99 - do Sr.
lédio Rosa - que "dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional da Defensoria Pública". Relator: Deputado
ADEMIR LUCAS. Parecer: favorável. Adiado. 32 
PROJETO DE LEI Nº 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo
que "dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº
6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências. Relator.
Deputado EVANDRO MILHOMEN. Parecer:
favorável. Adiado. 33 - PROJETO DE LEI Nº 66-A/99
- da Sra. Iara Bernardi - que "dispõe sobre a criação
de Programa de Orientação Sexual, de Prevenção
das D8T/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas e dá
outras providências". Relator: Deputado AGNELO
QUEIROZ. Parecer: favorável ao PL nº 66/99 e à
emenda apresentada na Comissão, de nº 1/99.
Adiado. 34 - PROJETO DE LEI Nº 651/99 - do Sr.
Ademir Lucas - que "acrescenta inciso e parágrafos
ao art. 14 da Lei nº 9 394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
Educação Nacional". Relator: Deputado JOSÉ
MELO. Parecer: favor&vel. Adiado. 35 - PROJETO
DE LEI Nº 1.018/99 - do Sr. Nelson Pellegrino - que
"dispõe sobre a Política Nacional de Moradia
Estude.rltil"_ Relator: Deputado NORBERTO
TEIXEIRA. Parecdr: favorável, com substitutivo.
Adiado. 36 - PROJETO DE LEI Nº 1.131/99 - do Sr.
Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória da disciplina Ética e Cidadania nos
currículos escolares dos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, das redes pública e privada em
todo o País". Relatora: Deputada ESTHER GROSSI.
Parecer: contrário. Adiado. 37 - PROJETO DE LEI Nº
1.161/99 - do Sr. Inácio Arruda que "institui o dia 20
de julho como Dia Nacional do Inventor e dá outras
providências". Relator: Deputada ADEMIR LUCAS.
Parecer: favoráve 6,diado. Nada mais havendo a
tratar, a Presidenta convocou reunião ordinária para
amanhã, dia sete de outubro, quinta-feira, às dez
horas, no Plenário 10, para apreciação das emendas
da Comissão ao PL nº 20/99-CN (MSC nº 840/99-CN
- nº 1.264/99, na origem), que "estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
2000" e encerrou os trabalhos às onze horas e trinta
minutos. E, para constar, eu, CARLA RODRIGUES
DE MEDEIROS, Secretária, lavre: a presente Ata,

que depois de lida e aprovada, será assinada pela
Presidenta. Deputada MARIA ELVIRA, e publicado
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 49l! Reunião Ordinária, realizada em 7
de outubro de 1999

Às dez horas e quarenta minutos do dia sete de
outubro de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo (I da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Elvira. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Maria Elvira, Presidenta; Nice Lobão e
Celcita Pinheiro, Vice-Presidentas; Agnelo Queiroz,
Átila Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra,Eurico
Miranda, Evandro Milhomen, Fernando Marroni,
Flávio Arns, Gastão Vieira, João Matos, Jonival Lucas
Junior, Luis Barbosa, Nilson Pinto, Pedro Wilson,
Walfrido Mares Guia e Zezé Perrella, titulares; e
Bonifácio de Andrada, Celso Jacob, Gilmar Machado,
Professor Luizinho e Wagner Salustiano, suplentes.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados
Ademir Lucas, Esther Grossi, Marisa Serrano, Nelson
Marchezan, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi e
Oliveira Filho. Justificou a ausência o Deputado José
Melo. Ata: Havendo número regimental, a Presidenta
declarou abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da ata da reunião anterior, realizada em 6 de outubro,
em virtude de sua distribuição por cópias. Logo após,
submeteu a ata à discussão. Não havendo quem
quisesse discuti-Ia foi imediatamente submetida à
votação, tendo aprovação unânime. A Presidenta
passou a presidência dos trabalhos à Deputada
Celcita Pinheiro. Ordem do Dia: A - Matéria sobre a
Mesa: Requerimento da Srft Maria Elvira, que "requer
o envio de Indicação ao Ministério da Educação,
relativa à inclusão de disciplina nas Diretrizes
Curriculares do Ensino Superior". Submetido à
votação, o requerimento teve aprovação unânime. A
Deputada Celcita Pinheiro devolveu a presidência
dos trabalhos à Deputada Maria Elvira. B: Assuntos
Internos: 1 - Discussão das emendas oferecidas pela
Comissão de Educação, Cultura e Desporto ao
Projeto de Lei nº 20/99 - CN (MSC nº 840/99-CN 
que "estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2000". 1) Emenda visando à
complementação de recursos no Ministério da
Educação para o Programa Especial de Treinamento
(PET), no valor de R$20.000.000,00. Discutiram a
emenda os Deputados Átila Lira, Gilmar Machado,
Nilson Pinto, Bonifácio de Andrada e Flávio Arns.
Adiada. 2) Emenda visando à restauração de bens
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i" imóveis do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
no valor de R$30.000.000,00, sendo 70% deste valor
destinados aos municípios e 30% aos estados.
Discutiram a emenda os Deputados Evandro
Milhomen, Professor Luizinho, Jonival Lucas Junior e
Nilson Pinto. Adiada. 3) Emenda visando à reforma e
equipamentos de hospitais de ensino; no valor de
R$50.000.000,00. Discutiram a emenda os
Deputados Flávio Arns, Eduardo Seabra, Nilson
Pinto, Agnelo Queiroz, Pedro Wilson, Eurico Miranda,
Átiia Lira, Gastão Vieira, Professor Luizinho, Gilmar
Machado, Nice Lobão e João Matos. Adiada. 4)
Emenda visando ao desenvolvimento do ensino su
perior, no valor de R$100.000.000,00. Discutiram a
emenda os Deputados Flávio Arns, Eduardo Seabra,
Nilson Pinto, Agnelo Queiroz, Pedro Wilson, Eurico
Miranda, Átila Lira, Gastão Vieira, Professor Luizinho,
Gilmar Machado, Nice Lobão e João Matos. Adiada.
5) Emenda visando à construção e equipamentos de
centros culturais, no valor de R$30.000.000,00.
Discutiram a emenda os Deputados João Matos,
Pedro Wilson, Nilson Pinto, Gastão Vieira e Professor
Luizinho. Adiada.

6) Emenda visando à construção de quadras
poliesportivas em comunidades carentes, no valor de
R$100.000.000,00. Discutiu a emenda o Deputado
Flávio Arns. Adiada. Nada mais "havendo a tratar, a
Presidenta convocou reunião ordinária para o dia
dezenove de outubro, terça-feira, às quinze horas e
encerrou os trabalhos às onze horas e vinte e cinco
minutos. E, para constar, eu, , Carla Rodrigues
de Medeiros, Secretária, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pela
Presidenta, Deputada Maria Elvira, , e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 50!! Reunião Ordinária, realizada em
19 de outubro de 1999

Às dezesseis horas e cinco minutos do dia
dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e
nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário nº 16 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Elvira. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes senhores Deputados:
Maria Elvira, Presidenta; Marisa Serrano e Celcita
Pinheiro, Vice-Presidentas; Ademir Lucas, Átila Lira,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Evandro Milhomem,
Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, Nilson Pinto,
Pedro Wilson e Walfrido Mares Guia, titulares; e
Bonifácio de Andrada, Gilmar Machado e Professor
Luizinho, suplentes. Deixaram de registrar suas

presenças os Deputados Agnelo Queiroz, Eber Silva,
Eurico Miranda, Luis Barbosa, Nelson Marchezan,
Nice Lobão, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolch,
Oliveira Filho e Zezé Perrella. Ata: Havendo número
regir:nental, a Presidenta declarou abertos os
trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião an
terior, realizada em 7 de outubro, em virtude de sua
distribuição por cópias. Logo após, submeteu a ata à
discussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ia foi
imediatamente submetida à votação, tendo
aprovação unânime. Ordem do Dia: A - Emendas ao
Orçamento Geral da União: 1 - Apreciação das
propostas de emendas da Comissão ao Orçamento
Geral da União, PL nº 20/99-CNe ao Plano Plurianual
- PPA, para os exercícios de 2000 a 2003, PL nº
19/99-CN. Adiada. B - Requerimentos: 2 - Do Sr.
Átila Lira - que "requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro da Educação manifestando posição
de apoio da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados à criação do
Campus da Universidade Rural de Pernambuco, no
Pólo . Integrado de Desenvolivmento de
Juazeiro/Petrolina"; Adiado. 3- Dos Srs. Gilmar
Machado, João Grandão e Ben-Hur Ferreira - que
"requer a realização de reunião de audiência pública
par debater Relações Raciais e desigualdades
Pedagógicas e Curriculares". Anunciada a votação do
Requerimento, teve concedida a palavra para
encaminhá-Ia o Deputado Gilmar Machado.
Submetido à votação, o Requerimento teve
aprovação unânime. 4 - Dos Srs. Gilmar Machado e
Dr. Rosinha - que "requer a realização de reunião de
audiência pública para ouvir o ex-presidente do
Instituto nacional de Desenvolvimento do Desporto
INDESP, Sr. Manoel Tubino, sobre supostas
irregularidades no órgão". Anunciada a votação do
Requerimento, tiveram concedida a palavra para
encaminhá-Ia aos Deputados Gilmar Machado,
Marisa Serrano e Professor Luizinho. Submetido à
votação, o Requerimento teve aprovação unânime. C
- proposições sujeitas a apreciação conclusiva das
Comissões: prioridades: 5 - Projeto de Lei nº
4.857/98 - do Senado Federal (PLS nO 131/96) - que
"dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá
outras providências". Apensado: PL nº 657/99.
Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer:
favorável, com emenda, ao PL nº 4.857/99 e
contrário aô PL nº 657/99, apensado. Lido o parecer
pela Relatora, tiveram concedida a palavra para
discuti-lo os Deputados Marisa Serrano, Esther
Grossi e Nilson Pinto. Submetido à votação, o
parecer da Relatora foi por unanimidade aprovado.



52372 Quinta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Tramitação Ordinária: 6 - Projeto de Lei nº287/95 
do Sr. Augusto Viveiros - que "veda a cobrança de
taxa de inscrição em vestibular, nas universidades
federais". Apensados: PL nºs 3.128/97, 3.791/97,
·4.650/98, 4.050/98 e 353/99. Relator: Deputado Átila
Lira. Parecer: contrário ao PL nº 287/95 e aos PL nºs
3.128/97, 3.791/97, 4.050/98, 4.650/98 e 353/99,
apensados. Lido o parecer pelo Relator, tiveram
concedida a palavra para discuti-lo os Deputados
Ademir Lucas, Professor Luizinho e Marisa Serrano.
Submetido à votação, o parecer do Relator foi
aprovado, contra o voto_ do Deputado Ademir Lucas. 7
- Projeto de Lei nº 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa
que "destina as receitas financeiras dos prêmios
prescritos ou acumulados da Loteria Federal, Loteria
Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
Apensados: PL nºs 1. 822/96, 2.645/96, 3.835/97 e
4.213/98. Relator: Deputado Osvaldo Biolch.
Parecer: contrário ao PL nº 427/95 e aos PL nºs
1.822/96, 2.645/96, 3.834/95, 3.835/97 e 4.213/98.
Apensados. Adiado. 8 Relator: Deputado osvaldo
Biolchi. Parecer: contrário ao PL nº 427/95 e aos PL
nº~ 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98,
apensados. Adiado. 8 - Projeto de Lei nº 2.728/97 
do Sr. Aldir Cabral- que "modifica a Lei nº 781 , de 17
de agosto de 1949, com a redação que lhe foi dada
pela Lei nº 5.110, de 22 de setembro de 1966, que
institui o Dia Nacional de Ação de Graças e dá outras
providências". Relator: Deputado Átila Lira. Parecer:
contrário. Lido o Parecer pelo Relator, não houve
quem quisesse discuti-lo. Submetido à votação, o
Parecer do Relator teve aprovação unânime. 9
Projeto de Lei nº 2.742/97 - do Sr. Ricardo Gomyde
que "altera o art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional". Apensados: PL nºs
2.760/97 e 440/99. Relator Substituto: Deputado
Gilmar Machado. Parecer: favorável, com
substitutivo. Adiado. 10- Projeto de Lei nº 3.618/97 
do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre o
processo de autorização de novos cursos de
Medicina e Odontologia". Apensados: PL nºs
3.719/97 e 4.230/98. Relator: Deputado Agnelo
Queiroz. Parecer: favorável ao PL nº 3.618/97 e aos
PL nºs 3.719/97 e 4.230/98, apensados. Adiado. 11 
Projeto de Lei nº 3.730/97 - da srª Esther Grossi 
que "acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei nº
9.394/96". Relatora: Deputada Marisa Serrano.
Parecer: favorável, com emenda. Lido o parecer pela
Relatora, tiveram concedida a palavra para discuti-lo
os Deputados Gastão Vieira, Esther Grossi e Átila

Lira. Submetido à votação o parecer da Relatora teve
aprovação unânime. 12 - Projeto de Lei nº 3.805/97 
do Sr. Marçal Filho - que "altera o art. 4º da Lei nº
4.324, de 14 de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, e
dá outras providências". Apensado: PL nº 4.299/98.
Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer:
favoráwel ao PL nº 3.805/97 e contrário ao PL nº
4.299/98, apensado. Vista conjunta concedida aos
Deputados Marisa Serrano e João Matos, em
1º-9-99. A Deputada Marisa Serrano apresentou voto
em separado, contrário. Adiado. 13- Projeto de Lei nº
3.984/97 - da srª Esther Grossi - que "acrescenta
parágrafo único ao art. 62 da Lei nº 9.394/96".
Apensado: PL nº 773/99. Relatora: Deputada Marisa
Serrano. Parecer: favorável ao PL nº 3.984/97 e
contrário ao PL nº 773/99, apensado. Lido o parecer
pela Relatora, não houve quem quissesse discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer da Relatora teve
aprovação unânime. 14 - Projeto de Lei nº 23/99 - do
Sr. Paulo Rocha - que "dispõe sobre a matrícula de
crianças de seis anos de idade no ensino fundamen
tai". Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer:
contrário. Vista concedida ao Deputado Professor
Luizinho. 15 - Projeto de Lei nº 77/99 - do Sr. Enio
Bacci - que "acresce os incisos XIII, XIV e XV ao art.
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990".
Apensados: PL nºs 93/99, 179/99, 378/99, 557/99,
599/99, 847/99, 850/99 e 940/99. Relator: Deputado
Pedro Wilson. Parecer: favorável, com substitutivo,
ao PL nº 77/99 e aos PL nºs 93/99, 179/99,378/99,
557/99,599/99,847/99,850/99 e 940/99, apensados.
Vista concedida ao Deputado Osvaldo Biolchi, em
1º-9-99, que apresentou voto em separado, contrário
ao PL nº 77/99 e aos PL nºs 93/99, 179/99,378/99,
557/99,599/99,847/99,850/99 e 940/99, apensados.
Adiado. 16 - PROJETO DE LEI nº 177/99 - do Sr.
Silas Brasileiro - que "altera a Lei nº 9.093, de 12 de
setembro de 1995, que dispõe sobre feriados". Rela
tor: Deputado Luis Barbosa. Parecer: favorável, com
emenda. Vista concedida ao Deputado Pedro Wilson,
em 25-8-99. Adiado. 17 - PROJETO DE LEI nº
230/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "dispõe sobre o
ensino das disciplinas de Medicina Legal nos cursos
superiores de Direito". Apensado: PL nº 689/99. Rela
tor: Deputado Ademir Lucas. Parecer: contrário ao PL
nº 230/99 e o ao PL nº 689/99, apensado. Vista
concedida à Deputada Celcita Pinheiro. 18 - Projeto
de Lei nº 254/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera
dispositivo da Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994,
que dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar". Relator: Deputado Fernando Marroni.
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Parecer: favorável. Adiado. 19 - Projeto de Lei nº votação, o parecer teve aprovação unânime. 28 -
292/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "institui o Dia Projeto de Lei nº 1.103/99 - do Sr. Aldo Rabelo - que
da Bíblia". Relator: Deputado Oliveira Filho. Parecer: "dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 6.902, de
favorável. Adiado. 20 - Projeto de Lei nº 343/99 - do 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de
S. Chico da Princesa - que "institui a Semana de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, e
Prevenção do Aborto e dá outras providências". Rela- dá outras providências. Relator: Deputado Evandro
tor: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável. Milhomen. Parecer: favorável. Adiado. 29 - Projeto
Vista concedida ao Deputado Átila Liria, em 25-8-99, de Lei nº 66-A/99 _da srª Iara Bernardi - que "dispõe
que apresentou voto em separado, contrário. Adiado sobre a criação de Programa de Orientação Sexual,
21-ProjetodeLeinº415/99-doSr.AlceuCollares- de Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo de
que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de Drogas e dá outras providências". Relator: Deputado
1996, que estabelece as diretrizes e bases da Agnelo Queiroz. Parecer: favorável ao PL nº 66/99 e à
educação. Relator: Deputado Eduardo Seabra. emenda apresentada na Comissão, de nº 1/99.
Parecer: contrário. Vista concedida à Deputada Es- Adiado. 30 - Projeto de Lei nº 651/99 - do Sr. Ademir
ther Grossi. 22 - Projeto de Lei nº 565/99 - da srª Lucas - que "acrescenta inciso e parágrafos ao art.
Maria Lúcia - que "cria cadastro obrigatório de saúde 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
preventiva nos estabelecimentos de ensino e dá estabelece as diretrizes e bases da Educação
outras providências". Relator: Deputado João Matos. Nacional". Relator: Deputado José Melo. Parecer:
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado Pro- favorável. Adiado. 31 - Projeto de Lei nº 1.018/99 -
fessor Luizinho, em 25-8-99, que apresentou voto em do Sr. Nelson Pellegrino - que "dispõe sobre a
separado, contrário. Adiado. 23 - Projeto de Lei nº Política Nacional de Moradia Estudantil". Relator:
594/99 - do Sr. Bispo Wanderval- que "altera a Lei nº Deputado Norberto Teixeira. Parecer: favorável, com
9.696, de 1º de setembro de 1998, que dispõe sobre a substitutivo. Adiado. 32 - Projeto de Lei nº 1.131/99 -
regulamentação da profissão de Educação Física e do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe a inclusão
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos obrigatória da disciplina Ética e Cidadania nos
Regionais de Educação Física, a fim de suprimir a currículos escolares dos estabelecimentos de ensino
permissão do exercício da profissão por práticos. fundamental em médio, das redes pública e privada
Apensado: PL nº 1.116/99. Relator: Deputado em todo o País." Relatora: Deputada Esther Grossi.
Oliveira Filho. Parecer: favorável ao PL nº 594/99 e Parecer: contrário. Adiado. 33 - Projeto de Lei nº
contrário ao PL nº 1.116/99, apensado. Adiado. 24 _ 1.161/99 - do Sr. Inácio Arruda - que "institui o dia 20
Projeto de Lei nº 782/99 _ do Sr. Ursicino Queiroz _ de julho como Dia Nacional do Inventor e dá outras
que "institui o dia 2 de julho como Dia da Libertação providências". Relator: Deputado Ademir Lucas.
do Brasil". Relator: Deputado Norberto Teixeira. Parecer: favorável. Adiado. Nada mais havendo a
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado tratar, a Presidenta convocou reunião ordinária para o
Eurico Miranda, em 25-8-99, que apresentou voto em dia 20 de outubro, quarta-feira, às dez horas, no
separado, contrário. Adiado. 25 - Projeto de Lei nº Plenário 10, para apreciação de proposições e
789/99 - do Sr. Marcos de Jesus _ que "dispõe sobre encerrou os trabalhos às dezoito horas. E para

constar, eu Carla Rodrigues de Medeiros,
medidas emergenciais de combate à prostituição
infanto-juvenil". Relatora: Deputada Celcita Pinheiro. Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
Parecer: favorável, com emenda. Vista concedida ao aprovada, será assinada pela Presidenta, Deputada
Deputado Flávio Arns. 26 _ Projeto de Lei nº 825/99 _ Maria Elvira, e publicada no Diário da Câmara dos
do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a Deputados.
inclusão obrigatória da disciplina "Linguagem de Ata da 51!! Reunião Ordinária, realizada em
Programação de Computador nos currículos 20 de outubro de 1999
escolares dos estabelecimentos do ensino médio, Às doze horas e cinco minutos do dia vinte de
das redes pública e privada em todo o País". Relator: outubro de mil novecentos e noventa e nove,
Deputado Luis Barbosa. Parecer: contrário. Adiado. reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
27 - Projeto de Lei nº 958/99 - do Sr. lédio Rosa - Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11 da Câmara
que "dispõe sobre a instituição do Dia Nacional da dos Deputados, sob a presidência da Deputada Maria
Defensoria Pública". Relator: Deputado Ademir Elvira. O livro de presença registrou o
Lucas. Parecer: favorável. Lido o parecer pelo Rela- .comparecimento dos seguintes Senhores
tor, não houve quem quisesse discuti-lo. Submetido à Deputados: Maria Elvira, Presidenta; Marisa Serrano
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e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentas; Ademir Lucas,
Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eduardo Seabra, Esther
Grossi, Eurico' Miranda, Evandro Milhomen,
Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, Luis
Barbosa, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Pedro Wil
son e Walfrido Mares Guia, titulares; Dino Fernandes,
Gilmar Machado, José Unhares, Professor Luizinho e
Sérgio Reis, suplentes. Compareceu também o
Deputado Gonzaga Patriota. Deixaram de registrar
suas presenças os Deputados Eber Silva, Nice
Lobão, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi, Oliveira
Filho e Zezé Perrella. Ata: Havendo número regimen
tal, a Presidenta declarou abertos os trabalhos,
dispensando a leitura das' atas das reuniões
anteriores. realizadas em 1º de setembro e 19 de
outubro, em virtude de sua distribuição por cópias.
Logo após, submeteu as atas à discussão. Não
havendo quem quisesse discuti-Ias foram
imediatamente submetidas à votação, tendo
aprovação unânime. Ordem do Dia: A - Matéria sobre
a Mesa: Requerimento do Senhor Pedro Wilson que
"requer a aprovação de moção de apoio às entidades
nacionais desportivas paraolímpicas e estudantis no
que se refere à obtenção, junto ao INDE8P. de
autorização de jogos de Bingo Eventual, com a
finalidade de captar recursos para a estruturação das
entidades e filiadas, formação de atletas, capacitação
de recursos humanos, divulgação, dentre outras
ações, conforme determina a Lei nº 9.615, de 1998,
regulamentada pelo Decreto nº 2.574, de 29-4-98".
Submetido à votação, o requerimento teve aprovação
unânime. B - Emendas ao Orçamento Geral da União:
1.1 - Apreciação das propostas de emenda da
Comissão ao Orçamento Geral da União, PL nº
20/99-CN: Área da Educação: a) Emenda referente à
Complementação de Recursos no Ministério da
Educação para o Programa Especial de Treinamento
(PET). Valor: R$15.500.000,OO. Discutiram a emenda
os Deputados Nilson Pinto, Marisa Serrano, Gastão
Vieira, Agnelo Queiroz, Fernando Marroni e João
Matos. Em votação, a emenda foi rejeitada, contra os
votos dos Deputados Maria Elvira e Agnelo Queiroz,
ficando decidido que o teor desta emenda passaria a
integrar emenda mais global relativa ao apoio a ações
de desenvolvimento do ensino superior. b) Emenda
referente ao Apoio a Ações de Desenvolvimento do
Ensino Superior. Valor: R$151.000.000,00. Durante a
discussão da emenda, o Plenário decidiu alterar o
seu valor para R$166.500.000,00, de modo a incluir o
atendimento ao Programa Especial de Treinamento
(PET), na quantia de R$15.500.000,OO, garantindo

sua manutenção. Submetida à votação. a emenda foi
por unamidade aprovada, passando o seu total para
R$166.500.000,OO. c) Emenda referente ao Apoio ao
Desenvolvimento da Educação Especial. Valor:
R$100.000.000,00. Submetida à votação, a emenda
foi aprovada, contra os votos dos Deputados Gastão
Vieira, Átila Lira, Dino Fernandes e Gilmar Machado.
d) Emenda referente ao Programa de Renda Mínima.
Submetida à votação, a emenda foi rejeitada, contra
os votos dos Deputados Nelson Marchezan,
Fernando Marroni, Agnelo Queiroz, Dino Fernandes e
Gilmar Machado. e) Emenda referente à Aceleração
da Aprendizagem/Correção do Fluxo Escolar.
Submetida à votação, a emenda foi rejeitada. contra
os votos dos Deputados Gastão Vieira. Átila Lira e
Gilmar Machado. Área do Desporto: f) Emenda
referente a Ações do Desenvolvimento do Esporte.
Valor: R$100.000.000,00. Submetida à votação, a
emenda foi por unanimidade aprovada. Área da
Cultura: g) Emenda referente à Implantação de
Espaços Culturais. Valor: R$60.000.000,00.
Submetida à votação, a emenda foi por unanimidade
aprovada. h) Emenda referente ao Apoio a Bandas de
Música. Valor: R$20.000.000,00. Submetida à
votação, a emenda foi aprovada, contra os votos dos
Deputados Nelson Marchezan, Fernando Marroni,
Agnelo Queiroz, e Gilmar Machado. 1.2 - Apreciação
das propostas de emendas a Comissão ao Plano
Plurianual - PPA para os exercícios de 2000 a 2003,
PL nº 19/99-CN. Área de Educação: a) Emenda
referente ao Desenvolvimento do Ensino Superior.
Valor: R$631.000.000,00. Anunciada a discussão,
não houve quem quisese discutir a emenda.
Submetida à votação, foi por unanimedade aprovaa.
b) Emenda referente à Educação Especial. Valor:
R$100.000.000,00. Anunciada a discussão, não
houve quem quisesse discutir a emenda. Submetida
à votação, foi por unanimidade aprovada. c) Emenda
referente ao Programa de Renda Mínima. Valor:
R$658.000.000,00. Anunciada a discussão, não
houve quem quisesse discutir a emenda. Submetida
á votação, foi por unanimidade aprovada. d) Emenda
referente à Aceleração da Aprendizagem/Correção
do Fluxo Escolar. Valor: R$200.000.000,OO.
Anunciada a discussão, não houve quem quisesse
discutir a emenda. Submetida à votação, foi por
unanimidade aprovada. e) Emenda referente ao
Apoio à Educação Infantil. Valor: R$80.000.000,OO.
Anunciada a discussão, não houve quem quisesse
discutir a emenda. Submetida à votação, foi por
unanimidade aprovada. f) Emenda referente à
Formação continuada de Professores do Ensino Fun-
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damental. Valor: R$200.000.000,00. Anunciada a
discussão, não houve quem quisesse discutir a
emenda. Submetida à votação, foi por unanimidade
aprovada. g) Emenda referente à Formação
continuada de Professores do Ensino Fundamental.
Valor: R$200.000.000,00. Anunciada a discussão,
não houve quem quisesse discutir a emenda.
Submetida à votação, foi por unanimidade aprovaa.
g) Emenda referente ao Desenvolvimento do Ensino
Médio. Valor: R$200.000.000,00. Anunciada a
discussão, não houve quem quisesse discutir a
emenda. Submetida à votação, foi por unanimidade
apovada. Área da Cultura: h) Emenda referente ao
Apoio a Espaços Culturais. Valor: R$60.000.00Q,OO.
Anunciada a discussão, não houve quem quisesse
discutir a emenda. Submetida á votação, foi por
unanimidade aprovada. i) Emenda referente ao Apoio
a Bandas de Música. Valor: R$40.000.000,00.
Anunciada a disdcussão, não houve quem quisesse
discutir a emenda. Submetida à votação, foi por
unanimidade aprovada. Área do Desporto:j) Emenda
referente a Ações do Desenvolvimento do Esporte~

Valor: R$250.000.000,00. Anunciada a discussão,
não houve quem quisesse discutir a emenda.
Submetida à votação, foi por unanimidade aprovaa.
1.3 - Emendas de texto ao Plano Plurianual: Emenda
nº 1: dá nova redação ao item 3 da página 21 do Vol
ume I do Anexo I - Macro Objetivos. Submetida á
votação, a emenda foi por unanimidade aprovada.
Emenda nº 2: acrescenta expressão ao item 12 da
página 24 do Volume I do Anexo I - Macro Objetivos.
Submetida à votação, a emenda foi por unanimidade
aprovada. Emenda nº 3: dá nova redação ao item 14
da página 24 do Volume I do Anexo I - Macro
Objetivos. Submetida à votação, a emenda foi por
unanimidade aprovada. Emenda nº 4: dá nova
redação ao item 25 da página 27 do Volume I do
Anexo I - Macro Objetivos. Submetida à votação, a
emenda foi por unanimidade aprovada. Emenda nº 5:
dá nova redação à 3ª e 12ª Diretrizes dos programas
da Agenda de Gestãodo Estado da página 30 do Vol
ume I do Anexo (- Agendas. Submetida à votação, a
emenda foi por unanimidade aprovada. Emenda nº 6:
dá nova redação à 3ª Diretriz e acrescenta nova
diretriz aos programas da Agenda de Informação e
Conhecimento da página 33 do Volume do Anexo I 
Agendas. Submetida à votação, emenda foi por
unanimidade aprovada. C - Requerimentos: 2 - Do
Sr. Átila Lira - que "requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro da Educação manifestando posição
de apoio da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Câmara dos Deputados à criação do

Campus da Universidade Rural de Pernambuco, no
Pólo Integrado de Desenvolvimento de
Juazeiro/Petrolina". Adiado. O - Proposições
Sujeitas a Apreciação Conclusiva das Comissões:
Tramitação Ordinária: 3 - Projeto de Lei nº 427/95 
do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as receitas
financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados da
Loteria Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria
de Números (Loto, Sena e Sena Especial) ao

. Programa Comunidade Solidária". Apensados: PL
nºs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98. Relator:
Deputado Osvaldo Biolchi. Parecer: contrário ao PL
nº 427/95 e aos PL nºs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e
4.213/98, apensados. Adiado. 4 - Projeto de Lei nº
2.742/97 -do Sr. Ricardo Gomyde-que "altera0 art.
56 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional". Apensados: PL nºs 2.760/97 e 440/99. Re
lator substitutivo: Deputado Gilmar Machado.
Parecer: favorável, com substitutivo. Adiado. 5 
Projeto de Lei nº 3.618/97 - do Sr. Gonzaga Patriota
que "dispõe sobre o processo de autorização de
novos cursos de Medicina e Odontologia".
Apensados: PL nºs 3.719/97 e 4.230/98. Relator:
Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável ao PL
nº 3.618/97 e aos PL nºs 3.719/97 e 4.230/98,
apensados. Adiado. 6 - Projeto de Lei nº 3.805/97 
do Sr. Marçal Filho - que "altera o art. 4º da Lei nº
4.324, de 14 de abril de 1964, que institui o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, e
dá outras providências". Apensado: PL nº 4.299/98.
Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer:
favorável ao PL nº 3.805/97 e contrário ao PL nº
4.299/98, apensado. Vista conjunta concedida aos
Deputados Marisa Serrano e João Matos, em
1º-9-99. A Deputada Marisa Serrano apresentou voto
em separado, contrário. Adiado. 7 - Projeto de Lei nº
77/99 - do Sr. Ênio Bacci - que "acresce os incisos
XIII, XIV e XV ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990". Apensados: PL nºs 93/99, 179/99,378/99,
557/99, 599/99, 847/99, 850/99 e 940/99. Relator:
Deputado Pedro Wilson. Parecer: favorável, com
substitutivo, ao PL nº 77/99 e aos PL nºs 93/99,
179/99, 378/99, 557/99, 599/99, 847/99, 850/99 e
940/99, apensados. Vista concedida ao Deputado
Osvaldo Biolchi, em 1º-9-99, que apresentou voto em
separado, contrário ao PL nº 77/99 e aos PL nºs
93/99, 179/99, 378/99, 557/99, 599/99, 847/99,
850/99 e 940/99, apensados. Adiado. 8 - Projeto de
Lei nº 177/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que "altera a
Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, que dispõe
sobre feriados". Relator: Deputado Luís Barbosa.
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Parecer: favorável, com emenda. Vista concedida ao
Deputado Pedro Wilson, em 25-8-99. Adiado. 9 
Projeto de Lei nº 254/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"altera dispositivo da Lei nº 8.913, de 12 de julho de
1994, que dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar'. Relator: Deputado Fernando
Marroni. Parecer: favorável. Adiado. 10 - Projeto de
Lei nº 292/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "institui
o Dia da Bíblia". Relator: Deputado Oliveira Filho.
Parecer: favorável. Adiado. 11 - Projeto de Lei nº
343/99 - do Sr. Chico da Princesa - que "institui a
Semana de Prevenção do Aborto e dá outras
providências". Relator: Deputado Agnelo Queiroz.
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado
Átila Lira, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Adiado. 12 - Projeto de Lei nº
565/99 - da srª Maria Lúcia - que "cria cadastro
obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras
providências". Relator: Deputado João Matos.
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado Pro
fessor Luizinho, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Adiado. 13 - Projeto de Lei nº
594/99 - do Sr. Bispo Wanderval- que "altera a Lei nº
9.696, de 1º de setembro de 1998, que dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física, a fim de suprimir a
permissão do exercício da profissão por práticos.
Apensado: PL nº 1.116/99. Relator: Deputado
Oliveira Filho. Parecer: favorável ao PL nº 594/99 e
contrário ao PL nº 1.116/99, apensado. Adiado. 14
Projeto de Lei nº 782/99 - do Sr. Ursicino Queiroz 
que "institui o dia 2 de julho como Dia da Libertação
do Brasil". Relator: Deputado Norberto Teixeira.
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado
Eurico Miranda, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Adiado. 15 - Projeto de Lei nº
825/99 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe
sobre a inclusão obrigatória da disciplina 'Linguagem
de Programação de Computador' nos currículos
escolares dos estabelecimentos do ensino médio,
das redes pública e privada em todo o País". Relator:
Deputado Luís Barbosa. Parecer: contrário. Adiado.
16 - Projeto de Lei nº 1.1 03/99 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº
6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências. Relator:
Deputado Evandro Milhomen. Parecer: favorável.
Adiado. 17 - Projeto de Lei nº 66-A/99 - da srª Iara
Bernardi - que "dispõe sobre a criação de Programa

de Orientação Sexual, de Prevenção das DST/AIDS e
do Uso Abusivo de Drogas e dá outras providências".
Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer:
favorável ao PL nº 66/99 e à emenda apresentada na
Comissão, de nº 1/99. Adiado. 18 - Projeto de Lei nº
1.018/99 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "dispõe
sobre a Política Nacional de Moradia Estudantil". Re
lator: Deputado Norberto Teixeira. Parecer: favorável,
com substitutivo. Adiado. 19 - Projeto de Lei nº
1.131/99 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe
sobre a inclusão obrigatória da disciplina Ética e
Cidadania nos currículos escolares dos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
das redes pública e privada em todo o País".
Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer: contrário.
Adiado. 20 - Projeto de Lei nº 1.161/99 - do Sr. Inácio
Arruda - que "institui o dia 20 de julho como Dia
Nacional do Inventor e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Ademir Lucas. Parecer: favorável.
Adiado. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta
convocou reunião ordinária para o dia 27 de outubro,
quarta-feira, às dez horas, no Plenário 10, para
apreciação de proposições e encerrou os trabalhos
às quatorze horas. E, para constar, eu Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pela Presidenta, Deputada Maria Elvira, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 52!! Reunião Ordinária, realizada, em
27 de outubro de 1999

Às doze horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e
nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência da Deputada
Marisa Serrano. O livro de presença registrou o
comparecimento dos seguintes Senhores
Deputados: Marisa Serrano, Presidenta em exercício;
Ademir Lucas, Átila Lira, Esther Grossi, Eurico
Miranda, Evandro Milhomen, Fernando Marroni,
Flávio Arns, Gastão Vieira, Jonival Lucas Júnior, José
Melo, Nelson Marchezan, Norberto Teixeira, Osvaldo
Biolchi, Oliveira Filho e Pedro Wilson, titulares; e
Bonifácio de Andrada, Celso Jacob, Dino Fernandes,
Gilmar Machado, Joel de Holanda, José Linhares,
Mauro Fecury, Pedro Fernandes, Professor Luizinho
e Vanessa Graziotin, suplentes. Deixaram a registrar
suas presenaças os Deputados Agnelo Queiroz, Eber
Silva, Eduardo Seabra, Luis Barbosa, Nice Lobão,
Nilson Pinto Walfrido Mares Guia e Zezé Perrella.
Justificaram a ausência os Deputados Maria Elvira,
Celcita Pinheiro e João Matos. ATA: Havendo número
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regimental, a Presidenta declarou abertos os
trabalhos, dispensando a leitura a ata da reunião an
terior, realizada em 20 de outubro; em virtude de sua
distribuição por cópias. Logo após, submeteu a ata à

_discussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ia foi
imediatamente submetida á votação, tendo
aprovaçaõ unânime. Ordem do Dia: A 
Requerimentos: 1 - do Sr. Átila Lira - que "requer o
envio de Indicação ao Senhor Ministro da Educação
manifestando posição de apoio' da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados à criação do Campus da Universidade Ru
ral de Pernambuco, no Pólo integrado de
Desenvolvimento de Juazeiro/Petrolina". Submetido
à votação, o Requerimento teve aprovação unânime.
2 - do Sr. Dino Fernandes - que "requer o envio de
indicação ao Ministro de Estado da Educação, Sr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a implantação de
uma Escola Técnica no Rio de Janeiro, Rua
Fernandes de Gusmão, nº 340 - Irajá, onde funciona
o Centro Comunitário Afonso Pena, administrado
pela comunidade local". Submetido à votação, o
requerimento teve aprovação unânime. 3 - Do Sr.
Dino Fernandes - que "requer o envio de indicação
ao Ministério competente, a fim de viabilizar a Vila
Olímpica de Irajá". Submetido à votação, o
Requerimento teve aprovação unânime. 4 - do Sr.
Nelson Marchezan - que "requer a correção do valor
de R$658.000.000,00 contido na emenda aprovada
pela Comissão ao Progaram de Renda Mínima para
R$4.568.000.000,00 de modo a conferir aos recursos
a serem acrescidos ao PL nº 19/99-CN (PPA) os
valores necessários à efetiva execução do programa
nos próximos quatro anos, ou seja
R$5.368.000.000,00". Anunciada a votação, tiveram
concedida a palavra para encaminha-Ia os
Deputados Nelson Marchezan, Gilmar Machado, Pro
fessor Luizinho, Gastão Vieira, Átila Lira, Ademir
Lucas e Evandro Milhomem. Submetido à votação, o
Requerimento teve aprovação unânime. 5 - do Sr.
Vieira, Átila Lira, Ademir Lucas e Evandro Milhomem.
Submetido à votação, o Requerimento teve
aprovação unânime. 5 - do Sr. Nelson Marchezan
que "requer seja reexaminada, por esta douta
Comissão, a decisão quanto à não-inclusão, entre 5
(cinco) emendas a serem apresentadas por esse
órgão técnico da Câmara dos Deputados ao
Orçamento da União para o ano 2000, de Emenda
alocando recursos no valor de R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais) ao Programa de Garantia de
Renda Mínima Associado a Ações Socioeducativas
(PGRM). A Presidenta, nos termos do art. 164, 11, do

Regimento Interno da Casa, declarou prejudicado o
Requerimento. B - Proposições Sujeitas a
Apreciação Conclusiva das Comissões: Tramitação
Ordinária: 6 - Projeto de Lei nº 427/95 - do Sr. Ubaldo
Corrêa - que "destina as receitas financeiras dos
prêmios prescritos ou acumulados da Loteria Federal,
Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto,
Sena e Sena Especial) ao Progaram Comunidade
Solidária". Apensados: PL nºs 1.822/96, 2.645/96,
3.835/97 e 4.213/98. Relator: Deputado Osvaldo
Biolchi. Parecer: contrário ao PL nº 427/95 e aos PL
nEs 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98,
apensados. Adiado. 7 - Projeto de Lei nº 2.742/97
do Sr. Ricardo Gomyde - que "altera o art. 56 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional".
Apensados: PL nºs 2.760/97 e 440/99. Relator
Substituto: Deputado Gilmar Machado. Parecer:
favorável, com substitutivo. Adiado. 8 - Projeto de Lei
nº 3.618/97 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe
sobre o processo de autorização de novos cursos de
Medicina e Odontologia". Apensados: PL nºs
3.719/97 e 4.230/98. Relator: Deputado Agnelo
Queiroz. Parecer: favorável ao PL nº 3.618/97 e aos
PL nºs 3.719/97 e 4.230/98, apensados. Adiado. 9 
Projeto de Lei nº 3.805/97 - do Sr. Marçal Filho - que
"altera o art. 4º da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964,
que institui o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Odontologia, e dá outras providências".
Apensado. PL nº 4.299/98. Relator: Deputado Agnelo
Queiroz, Parecer: Favorável ao PL nº 3.805/97 e
contrário ao PL nº 4.299/98, apensado. Vista conjunta
concedida aos Deputados Marisa Serrano e João
Matos, em 1º-9-99. A Deputada Marisa Serrano
apresentou voto em separado, contrário. Adiado. 10
Projeto de Lei nº 23/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre a matrícula de crianças de seis anos de
idade no ensino fudamental". Relator: Deputado Edu
ardo Seabra. Parecer: contrário. Vista concedida ao
deputado professor Luizinho, em 19-10-99. Adiado.
11 - Projeto de Lei nO 177/99 - do Sr. Silas Brasileiro
- que "altera a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de
1995, que dispõe sobre feriados". Relator: Deputado
Luis Barbosa. Parecer: favorável, com emenda.
Vista concedida ao deputado Pedro Wilson, em
25-8-99. Adiado. 12 - Projeto de Lei nº 254/99 - Do
Sr. Rubens Bueno - que "altera dispositivo da Lei nº
8.913, de 12 de julho de 1994, que dispõe sobre a
municipalização da merenda escolar'. Relator:
Deputado Fernando Marroni. Parecer: favorável.
Adiado. 13 - Projeto de Lei nº 292/99 - do Sr.
Marcos de Jesus - que "institui o Dia da Bíblia".



52378 Quinta-feira 4 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1999

Relator: Deputado Oliveira Filho. Parecer: favorável. Osvaldo Biolchi. 22 - Projeto de Lei nº 66-A/99 - da
Adiado. 14 - Projeto de Lei nº 343/99 - do Sr. Chico Sra. Iara Bernardi - que "dispõe sobre a criação de
da Princesa - que "institui a Semana de Prevenção Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das
do Aborto e dá outras providências". Relator: DST/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas e dá outras
Deputado Agnelo Queiroz. Parecer: favorável. Vista providências". Relator: Deputado Agnelo Queiroz.
concedida ao Deputado Átila Lira, em 25-8-99, que Parecer: favorável ao PL nº 66/99 e à emenda
apresentou voto em separado, contrário. Adiado. 15 - apresentada na Comissão, de nº 1/99. Adiado. 23 -
Projeto de Lei nE 415/99 - do Sr. Alceu Collares - que Projeto de Lei Nº 651/99 - do Sr. Ademir Lucas - que
"altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, "acrescenta inciso e parágrafos ao art. 14 da Lei nº
que estabelece as diretrizes e bases da educação. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer: as diretrizes e bases da Educação Nacional". Relator:
contrário. Vista concedida à Deputada Esther Grossi, Deputado José Melo. Parecer: favorável, com
em 19-10-99. Adiado. 16 - Projeto de Lei nº 565/99 - complementação de voto. Adiado. 24 - Projeto de Lei
da srª Maria Lúcia ~ que "cria cadastro obrigatório de Nº 1.018/99 - do Sr. Nelson Pellegrino - que "dispõe
saúde preventiva nos estabelecimentos de ensino e sobre a Política Nacional de Moradia Estudantil". Re-
dá outras providências". Relator: Deputado João fator: Deputado Norberto Teixeira. Parecer: favorável,
Matos. Parecer: favorável. Vista concedida ao com substitutivo. Adiado. 25 - Projeto de Lei nº
Deputado Professor Luizinho, em 25-8-99, que 1.131/99 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe
apresentou voto em separado, contrário. Adiado. 17 - sobre a inclusão obrigatória da disciplina Ética e
Projeto de Lei nº 594/99 - do Sr. Bispo Wanderval- Cidadania nos currículos escolares dos
que "altera a Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
que dispõe sobre a regulamentação da profissão de das redes pública e privada em todo o País".
Educação Física e cria os respectivos Conselho Fed- Relatora: Deputada Esther Grossi. Parecer: contrário.
eral e Çonselhos Regionais de Educação Física, a fim Adiado. 26 - Projeto de Lei nº 1.161/99 - do Sr. Inácio
de suprimir a permissão do exercício da profissão por Arruda - que "institui o dia 20 de julho como Dia
práticos. Apensado: PL nº 1.116/99. Relator: Nacional do Inventor e dá outras providências". Rela-
Deputado Oliveira Filho. Parecer: favorável ao PL nº tor: Deputado Ademir Lucas. Parecer: favorável. Lido
594/99 e contrário ao PL nº 1.116/99, apensado. o parecer pelo relator, teve a palavra para discuti-lo o
Adiado 18 - Projeto de Lei nº 782/99 - do Sr. Ursicino Deputado Professor Luizinho. Submetido à votação,
Queiroz - que "institui o dia 2 de julho como Dia da o parecer do relator teve aprovação unânime. A
Libertação do Brasil". Relator: Deputado Norberto Presidenta suspendeu a reunião para que dela se
Teixeira. Parecer: favorável. Vista concedida ao lavrasse ata. Reabertos os trabalhos, a Presidenta
Deputado Eurico Miranda, em 25-8-99, que submeteu a ata à votação, tendo aprovação unânime.
apresentou voto em separado, contrário. Adiado 19 _ Nada mais havendo a tratar, a Presidenta convocou
Projeto de Lei nº 789/99 _ do Sr. Marcos de Jesus _ reunião ordinária para o dia 10 de novembro,
que "dispõe sobre medidas de emergências de quarta-feira, às dez horas, no Plenário 10, para
combate à prostituição infanto-juvenil". Relatora: apreciação de proposições e encerrou os trabalhos
Deputada Celcita Pinheiro. Parecer: favorável, com às doze horas e quarenta minutos. E, para constar,
emenda. Vista concedida ao Deputado Flávio Arns, eu, Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei
em 19-10-99. Adiado. 20 _ Projeto de Lei nº 825/99 _ a presenta Ata, que depois de lida e aprovada, será
Sr. Glycon Terra Pinto _ que "dispõe sobre a inclusão assinada pela Presidenta, Deputada Marisa

Serrano, e publicada no Diário da Câmara dos
obrigatória da disciplina 'Linguagem de Programação
de Computador' nos currículos escolares dos Deputados.
estabelecimentos do ensino médio, das redes pública Ata da 53!! Reunião Ordinária, Realizada em 3
e privada em todo o País". Relator: Deputado Luis de novembro de 1999
Barbosa. Parecer: contrário. Adiado. 21 - Projeto de Às dez horas e cinqüenta minutos do dia três de
Lei nº 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dá nova novembro de mil novecentos e noventa e nove,
redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 6.902, de 27 de reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e
abril de 1981, que dispõe sobre a criação de estações Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11 da Câmara
ecológicas, áreas de proteção ambiental, e dá outras dos Deputados, sob a presidência da Deputada
providências. Relator: Deputado Evandro Milhomen. Maria Elvira. O livro de presença registrou o
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado comparecimento dos seguintes Senhores
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Deputados: Maria Elvira, Presidenta; Marisa Serrano
e Celcita Pinh.eiro..- -.Y.ice-Presidentas; Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Gastão Vieira, João Matos,
Jonival Lucas Junior, José Melo, Nelson Marchezan,
Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi,
Oliveira Filho e Pedro Wilson titulares; e Iara
Bernardi, Pedro Fernandes e Professor Luizinho,
suplentes. Compareceu, também, o Deputado
Avenzoar Arruda. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Ademir Lucas, Eber Silva,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda,
Evandro Milhomen, Fernando Marroni, Flávio Arns,
Luis Barbosa, Nice Lobão, Walfrido Mares Guia e
Zezé Perrella. A Presidenta declarou abertos os
trabalhos, concedendo em seguida a palavra ao
Deputado Nelson Marchezan, relator dos projetos
de leis que tratam do Plano Nacional de Educação,
que teceu algumas considerações a respeito do seu
parecer ao referido projeto de lei. A Deputada Maria
Elvira passou a presidência dos trabalhos para o
Deputado José Melo. Ordem do Dia: A 
Proposições Sujeitas a Apreciação pelo Plenário da
Casa: Tramitação Ordinária: 1 - Projeto de Lei nll

1.410/99 - do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe sobre
a aplicação de provas e a atribuição de freqüência a
alunos 'impossibilitados de comparecer à escola, por
motivos de liberdade de consciência e de crença
religiosa". Relator Deputado Átila Lira. Parecer:
contrário. Vista concedida ao Deputado Nilson Pinto.
B - Proposições Sujeitas a Apreciação Conclusiva
das Comissões: Prioridade: 2 - Projeto de Lei nll

996/99 - do Senado Federal (PLS 39/99) - que
"dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do Choro· e
dá outras providências·. Apensado: PL nll 906/99.
Relator: Deputado Gastão Vieira. Parecer: favorável
ao PL nll 996/99 e contrário ao PL nll... 906199,
apensado. Lido o parecer pelo relator, não houve
quem quisesse discuti-lo. Submetido à votação, o
parecer teve aprovação ÍJnânime. Tramitação
Ordinária: 3 - Projeto de Lei nll 427/95 - do Sr.
Ubaldo Corrêa - que "destina as receitas financeiras
dos prêmios prescritos ou acumulados da Loteria
Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de
Números (Loto, Sena e Sena Especial) ao Programa
Comunidade Solidária". Apensados: PL' nlls
1.822/96, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98. Relator:
Deputado Osvaldo Biolchi. Parecer: contrário ao PL
nll 427/95 e aos PL nlls 1.822/96, 2.645/96, 3.835/97

e 4.213/98, apensados. Adiado. 4 - Projeto de Lei
n2 2.742/97 - do Sr. Ricardo Gomyde - que "altera o
art. 56 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional". Apensados: PL nlls 2.760/97 e 440/99.

Relator Substituto: Deputado Gilmar Machado.
Parecer: favorável, com substitutivo. Adiado. 5 
Projeto dé Lei nll 3.618/97 - do Sr. Gonzaga Patriota
que "dispõe sobre o processo de autorização de
novos cursos de Medicina e dontologia". Apensados:
PL nlls 3.719/97 e 4.230/98. Relator: Deputado
Agnelo Queiroz. Parecer: favorável ao PL nll 3.618/97
e aos PL nlls 3.719/97 e 4.230/98, apensados. Vista
concedida ao Deputado Pedro Wilson. 6 - Projeto de
Lei nll 3.805/97 - do Sr. Marçal Filho - que "altera o
art. 4ll da Lei nll 4.324, de 14 de abril de 1964, que
institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
de Odontologia, e dá outras providências".

Apensado: PL nll 4.299/98. Relator: Deputado
Agnelo Queiroz. Parecer: favorável ao PL nll 3.805/97
e contrário ao PL nll 4.299/98, apensado. Vista
conjunta concedida aos Deputados Marisa Serrano
apresentou voto em separado, contrário. Retirado de
pauta. 7 - Projeto de Lei nll 23/99 - do Sr. Paulo
Rocha - que "dispõe sobre a matrícula de crianças de
seis anos de idade no ensino fundamental". Relator:
Deputado Eduardo Seabra. Parecer: contrário. Vista
concedida ao Deputado Professor Luizinho, em
19-10-99. Adiado. 8 - Projeto de Lei nll 177/99 - do
Sr. Silas Brasileiro - que "altera a Lei nll 9.093, de 12
de setembro de 1995, que dispõe sobre feriados".

Relator: Deputado Luis Barbosa. Parecer:
favorável, com emenda. Vista concedida ao
Deputado Pedro Wilson, em 25-8-99. Adiado. 9 
Projeto de Lei nll 254/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"altera dispositivo da Lei nll 8.913, de 12 de julho de
1994, que dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar". Relator: Deputado Fernando
Marroni. Parecer: favorável. Adiado. 10 - Projeto de
Lei nll 292/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "institui
o Dia da Bíblia". Relator: Deputado Oliveira Filho.
Parecer: favorável. Lido o parecer pelo relator, não
houve quem quisesse discuti-lo. Submetido à
votação, o parecer teve aprovação unânime. 11 - Projeto
de Lei n2 343199 - do Sr. Chico da Princesa - que "institui
a Semana de Prevenção do Aborto e dá outras
providências". Relator: Deputado Agnelo Queiroz.
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado
Átila Lira, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Lido o parecer pelo relator, t~ve
concedida a palavra para discuti-lo o Deputado Atila
Lira. Submetido à votação, o parecer,do relator foi
aprovado, contra o voto do Deputado Atila Lira. 12 
Projeto de Lei nll 415/9 - do Sr. Alceu Collares - que
"altera a Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
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que estabelece as diretrizes e bases da educação
Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer:
contrário. Vista concedida à Deputada Esther Grossi,
em 19-10-99. Adiado. 13 - Projeto de Lei nº 565/99 
da Sra. Maria Lúcia - que "cria cadastro obrigatório
de saúde preventiva nos estabelecimentos de ensino
e dá outras providências". Relator: Deputado João
Matos. Parecer: favorável. Vista concedida ao
Deputado Professor Luizinho, em 25-8-99, que
apresentou voto em separado, contrário. Lido o
parecer pelo relator, não houve quem quisesse
discuti-lo. Submetido à votação, o parecer teve
aprovação unânime. 14 - Projeto de Lei nº 594/99 
do Sr. Bispo Wanderval - que "altera a Lei nQ 9.696,
de 1Q de setembro de 1998, que dispõe. sobre a
regulamentação da profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física, a fim de suprimir a
permissão do exercício da profissão por práticos.
Apensado: PL nº 1.116/99. Relator: Deputado
Oliveira Filho. Parecer: favorável ao PL nº 594/99 e
contrário ao PL nº 1.116/99, apensado. Vista
concedida ao Deputado Gastão Vieira. 15 - Projeto
de Lei nº 782/99 - do Sr. Ursicino Queiroz - que
"institui o dia 2 de julho como o Dia da Libertação do
Brasil". Relator: Deputado Norberto Teixeira.
Parecer: favorável. Vista concedida ao Deputado
Eurico Miranda, em 25-8-99, que apresentou voto em
separado, contrário. Lido o parecer pelo relator, não
houve quem quisesse discuti-lo. Submetido à
votação, o parecer teve aprovação unânime. 16 
Projeto de Lei nº 789/99 - do Sr. Marcos de Jesus 
que "dispõe sobre medidas emergenciais de combate
à prostituição infanto-juvenil". Relatora: Deputada
Celcita Pinheiro. Parecer: favorável, com emenda.
Vista concedida ao Deputado Flávio Arns, em
19-10-99. Adiado. 17 - Projeto de Lei nº 825/99 - do
Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe sobre a inclusão
orbrigatória da disciplina "Linguagem de
Programação de Computador" nos currículos
escolares dos estabelecimentos do ensino médio,
das redes pública e privada em todo o País". Relator:
Deputado Luís Barbosa. Parecer: contrário. Adiado.
18 - Projeto de Lei nº 1.103/99 - do Sr. Aldo Rebelo
que "dá nova redação ao § 3º do art. 1Q da Lei nº
6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a
criação de estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, e dá outras providências. Relator:
Deputado Evandro Milhomen. Parecer: favorável.
Vista concedida ao Deputado Osvaldo Biolchi, em
27-10-99. Adiado. 19 - Projeto de Lei nº 66-A/99 - da
srª Iara Bernardi - que "dispõe sobre a criação de

Programa de Orientação Sexual, de Prevenção das
DST/AIDS e do Uso Abusivo de Drogas e dá outras
providências". Relator: Deputado Agnelo Queiroz.
Parecer: favorável ao PL nº 66/99 e à emenda
apresentada na Comissão, de nS! 1/99. Lido o parecer
pelo relator, teve concedida a palavra para discutí-Io
o Deputado Átila Lira. Submetido à votação, o
parecer do relator foi aprovado, contra o voto do
Deputado Átila Lira. 20 - Projeto de Lei nº 1.018/99 
do Sr. Nelson Pellegrino - que "dispõe sobre a
Política Nacional de Moradia Estudantil". Relator:
Deputado Norberto Teixeira. Parecer: favorável, com
substitutivo. Adiado. 21 - Projeto de Lei nQ 1.131/99 
do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória da disciplina Ética e Cidadania nos
currículos escolares dos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, das redes pública e privada em
todo o País". Relatora: Deputada Esther Grossi.
Parecer: contrário. Adiado. 22 - Projeto de Lei nQ

53/99 - do Sr. Professor Luizinho - que "estabelece o
número máximo de alunos por classe na educação _
básica". Apensados: PL nºs 640/99,31/99 e 1.521/99.
Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer:
contrário ao PL nº 53/99 e aos PL nºs 640/99, 731/99
e 1.521/99, apensados. Adiado. 23- Projeto de Lei nQ

458/99 - do Sr. ~nio Bacci - que "introduz no
currículo de 1º grau noções mínimas
profissionalizantes de caráter regional, e dá outras
providências". Relator: Deputado Nilson Pinto.
Parecer: contrário. Lido o parecer pelo relator, não
houve quem quisesse discuti-lo. Submetido à
votação, o parecer teve aprovação unânime. 24 
Projeto de Lei nº 601/99 - do Sr. Dr. Heleno - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de
artigos da Constituição Federal no rodapé de jornais
e revistas, editados em território nacional". Relator:
Deputado Ademir Lucas. Parecer: favorável, com
substitutivo. Adiado. 25 - Projeto de Lei n2 904/99 
do Sr. Freire Júnior - que "acrescenta dispositivo ao
Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir a
participação ou presença de menores em jogos de
bilhar ou sinuca, quando realizados em clubes sociais
ou esportivos". Relator: Deputado Éber Silva.
Parecer: contrário. Adiado. Assumiu a presidência
dos trabalhos o Deputado Pedro Wilson. 26 - Projeto
de Lei nll 1.172/99 - do Sr. Marçal Filho - que "obriga
os estabelecimentos particulares de ensino a
estabelecerem datas opcionais para o vencimento
das mensalidades escolares". Relator: Deputado
José Melo. Parecer: contrário ao PL nQ 1.172/99 e às
emendas apresentadas na Comissão de nºs 1/99 e
2/99. Lido o parecer pelo relator, não houve quem
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quisesse discuti-lo. Submetido à votação, o
parecer teve aprovação unânime. O Deputado
José Melo reassumiu a presidência dos trabalhos.
27 - Projeto de Lei nll 1.271/99 - do Sr. Walter
Pinheiro - que "estabelece a data de 25 de junho
de 1822 como marco comemorativo da
Independência do Brasil e dá outras providências"; >

Relator: Deputado Eduardo Seabra. Parecer:
contrário. Adiado. 28 - Projeto de Lei n2 1.526/99
do Sr. Ubiratan Aguiar - que "dispõe sobre isenção
do Imposto de Renda na premiação de vencedores
de concursos artísticos, literários e culturais". Re
lator: Deputado Gastão Vieira. Parecer: favorável.
Lido o parecer pelo relator, não houve quem
quisesse discuti-lo. Submetido à votação, o
parecer teve aprovação unânime. 29 - Projeto de
Lei nQ 3.265/97 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que
"proíbe a criação de novos cursos médicos e a
ampliação de vagas nos cursos existentes, nos
próximos dez anos, e dá outras providências". Re
lator: Deputado Osvaldo Biolchi. Parecer:

. contrário. Adiado. 30 - Projeto de Lei nQ 4.325/98 
do Sr. Vic Pires Franco - que "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". Relator: Deputado
Gastão Vieira. Parecer: contrário ao PL nº
4.325/98 e às emendas apresentadas na
Comissão de nlls 1/99 e 2/99. Lido o parecer pelo
relator, não houve quem quisesse discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer teve aprovação
unânime. 31 - Projeto de Lei nº 4.510/98 - do Sr.
Francisco Rodrigues - que "inclui as matérias
agropecuária, primeiros socorros e nutrição no
currículo de 11\ a 81! séries do 1º grau, das escolas
localizadas em área rural". Relator: Deputado
Nilson Pinto. Parecer: contrário. Lido o parecer
pelo relator, não houve quem quisesse discuti-lo.
Submetido à votação, o parecer teve aprovação
unânime. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente convocou reunião ordinária para o dia
10 de novembro, quarta-feira, às dez horas, no
Plenário 10, para apreciação de proposições e
encerrou os trabalhos às doze horas e trinta e
cinco minutos. E, para constar, eu Carla Rodrigues
de Med~iros, Secretária, lavrei a presente ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado José Melo, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.,

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 33-A, DE 1999

que "altera dispositivos da
Constituição Federal pertinentes à
representação classista na Justiça do
Trabalho", (Juízes Classistas).

Termo de Reunião

Aos três dias do Mês de novembro de mil
novecentos e noventa e nove, às quinze horas e trinta
minutos, no Plenário nº 1Odo anexo 11 da câmara dos
Deputados, deixou de ser realizada, por falta de quo
rum, reunião, previamente convocada, para debate e .
análise de depoimentos prestados em comissões da
Câmara e do Senado Federal, da Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nll 33-A/99. Registraram presença os
Deputados Agnelo Queiroz, Avenzoar Arruda, Cezar
Schirmer, Fernando Coruja, Jair Bolsonaro, Marcelo
Déda, Paulo Magalhães e Pedro Henry, membros
titulares; Hugo Biehl e Paulo Rocha, membros
suplentes.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Marcos Figueira de Almeida, Secretário.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

O DEPUTADO INÁCIO ARRUDA, PRESI
DENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A SEGUINTE:

Distribuição nQ 12/99

Em 3-11-99
Ao Deputado COSTA FERREIRA
Projeto de Lei nº 1.406/99 - do Sr. Pompeo de

Mattos - que "estende incentivos fiscais e programas
de desenvolvimento regional que beneficiam as áreas
de atuação da Superintendência da Amazônia
(SUDAM) e Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) para a região denominada
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul".

Ao Deputado GUSTAVO FRUET
Proposta de Fiscalização e Controle nll 17/99

do Sr. Cesar Bandeira - que "propõe que a Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior fiscalize a
aplicação de recursos do FGTS emprestados pela
Caixa Econômica Federal à Companhia de Água e
Esgotos do Estado do Maranhão - CAEMA".

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e controle, fez a
seguinte:

Distribuição nll 11/99

Em 3-11-99

Ao Deputado HÉLIO COSTA

Representação nll 3/99 - Dos Srs. João Alfredo
e outros, "representa perante a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle contra os atos do
Governo do Estado do Ceará, referentes às
alterações do contrato para a construção do
Complexo Industrial e Portuário de Pecém - CIPP".

Sala da Comissão, 3 novembro de 1999. 
Maria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado LAíRE ROSADO, primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, fez a seguinte

Distribuição nll 35199

Em 27-10-99
Ao Deputado LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei Complementar nll 78199 ...:. Do

Senado Federal (PLS nll 518/99) - que "altera os arts.
88 e 121 da Lei Complementar nll 75, de 20 de maio
de 1993".

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. 
Anamélia Ribeiro COfl'êia de Araújo, Secretária.

Distrlbtllçio nll 36199

Em 3-11-99
Ao Deputado PAULO ROCHA
Projeto de Lei nll 990-Al99 - Do Sr. Jair

Meneguelli, que "dispõe sobre a produção de cloro e
dá outras providências".

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
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Roraima
Airton Cascavel •....•....•••.•.. PPS
Alceste Almeida •.•.••..•.•••.•.. PMDB
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Luciano Castro .••..•....•..••.•• PFL
Luis Barbosa .••.••...••.••..•••• PFL
Robério Araújo •••.•••••••.•••••• PL

Amapá
Antonio Feijão •...•••••••.•••.•• PSDB
Badu Picanço ••..•...•.•.••.•••.. PSDB
Dr. Benedito Dias •••.••..•••.••• PPB
Eduardo Seabra .••...•••••••••.•• PTB
Evandro Milhomen•.•••.•••.•.•••• PSB
Fátima Pelaes •.•••...•.••..••.•• PSDB
Jurandil Juarez ..••......••..•.. PMDB
Sérgio Barcellos •...•........•.. PFL

Pará
Anivaldo Vale ..••....•.•••.••..• PSDB
Babá ...••.•...••..•..•...••.••.. PT
Deusdeth Pantoja •.•...•••.•..•.. PFL
Elcione Barbalho ....••..•.•.•... PMDB
Gerson Peres •••.•..••.•.•..•.••. PPB
Giovanni Queiroz ••.••...••.•...• PDT
Jorge Costa •••..••..•...•.••..•. PMDB
José Priante ••.................. PMDB
Josué Bengtson••..•..•••.•...•.. PTB
Nicias Ribeiro •......•..•..••.•• PSDB
Nilson Pinto ...•••.•..••.•••••.• PSDB
Paulo Rocha ••.••.•••.••....•.•.. PT
Raimundo Santos •.•..•..••.••..•. PFL
Renildo Leal ••••...•..•..•••...• PTB
Valdir Ganzer •..•.....•••.••..•. PT
Vic Pires Franco., •••.••••..•.••• PFL
Zenaldo Coutinho ....•.......•... PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio ••.•.•.••.••..... PSDB
Átila Lins ..•••.•.••.•••••..•..• PFL
Francisco Garcia .••.••.•.••••••• PFL
José Melo •..•..••.•.•.••........ PFL
Luiz Fernando .•.••••..•••..••.•• PPB
Pauderney Avelino .••.••.•••...•. PFL
Silas Cãmara ....•...•.••..•..•.. PTB
Vanessa Grazziotin•••.••••••••.. PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz .••..••••.•.....••• PDT
Confúcio Moura ........••..••••.. PMDB
Euripedes Miranda ••.•••••••..•.• PDT
Expedito Júnior ••.•..•...•.••.•• PFL
Marinha Raupp •.••.•••••••••••••. PSDB
Nilton Capixaba •..•..•.••.•••••• PTB
Oscar Andrade ...•..••••.•••••••• PFL
Sérgio Carvalho •....•• ·•••.•••••• PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro ••••••••••••.• PFL
João Tota .••.•••••••.••.••...•.• PPB
José Aleksandro •••••••.•••..••.• PFL
Márcio Bittar ••••••••••••••••••• PPS
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Osvaldo Reis ••••••••.••••••••.•• PMDB
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Aníbal Gomes ••.•.•••.••••••..••. PMDB
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Rommel Feij ó •••••••••••• '.' •••••• PSDB



Sérgio Novais ..............•.•.. PSB
Ubiratan Aguiar ..••...•..•.••... PSDB
Vicente Arruda ....•...•.....•••. PSDB

Piauí
Átila Lira .•••....•...........•• PSDB
B. Sá ....•.............••••.•.•. PSDB
Ciro Nogueira ••....•..••.•..•..• PFL
Gessivaldo Isaias .•.........•..• PMDB
Heráclito Fortes .•••......•.••.• PFL
João Henrique •••..•..•.•..••••.. PMDB
Mussa Demes .......•......••.•... PFL
Paes Landim........•........•... PFL
Themístocles Sampaio ..•....•.••. PMDB
Wellington Dias ..•......•...•... PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina•......•.••......... PMDB
Betinho Rosado .•..•.........••.• PFL
Henrique Eduardo Alves .•..•••••• PMDB
Iberê Ferreira ..•......••••••..• PPB
Laire Rosado •....•.•• ~ •...•••••• PMDB
Lavoisier Maia ...•.......•...... PFL
Múcio Sá ........•.••..•... '..•••• PMDB
Ney Lopes ........•........••.•.. PFL

Paraiba
Adauto Pereira ....•.•.••.•.•.•.. PFL
Armando Abílio •......••......... PMDB
Avenzoar Arruda ..•..••........•. PT
Carlos Dunga .......••........... PMDB
Damião Feliciano ••..•.••.•...•.• PMDB
Domiciano Cabral •......••.•..... PMDB
Efraim Morais ••.•...•.••........ PFL
Enivaldo Ribeiro ......•........• PPB
Inaldo Lei tão ....•.••.....•.•.•. PSDB
Marcondes Gadelha .•..•........•• PFL
Ricardo Rique ...•••.....•••••.•. PSDB
Wilson Braga •...•• : ..••..•..••.. PFL

Pernàrilbuco
Antônio Geraldo ...•........•.•.. PFL
Armando Monteiro ...........•.... PMDB
Carlos Batata ......•.....•....•• PSDB
Clementino Coelho .•.......••.... PPS
Dj alma Paes ..•..•..•............ PSB
Eduardo Campos ......••••••.• ~ •.. PSB
Fernando Ferro .•.•..•........... PT
Gonzaga Patriota .•..••.•...•..•. PSB
Inocêncio Oliveira •••.•.••••.••. PFL
João Colaço .....•...........•... PMDB
Joaquim Francisco ••..••••....••. PFL
Joel de Hollanda .•. ; .•...••••••• PFL
José Chaves .. ~ ........•....•.... PMDB
José Mendonça Bezerra .•......... PFL
José Múcio Monteiro ..••....•.•.. PFL
Luciano Bivar ........•...•...... PSL
Luiz Piauhyliilo ......•.........• PSDB
Marcos de Jesus .•••••.....•••.•• PST
Osvaldo Coelho .........•••...... PFL

Pedro Corrêa ......•..•.....•.•.. PPB
Pedro Eugênio •....•...••••..••.. PPS
Ricardo Fiuza .............•..... PFL
Salatiel Carvalho ...•........... PMDB
Sérgio Guerra •.•.••••.•••....... PSDB
Severino Cavalcanti ....•••••.•.. PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro ..•••.••.•.•.•. PTB
Augusto Farias •••.•...••••..•••• PPB
Givaldo Carimbão ..••••.••.•..... PSB
Helenildo Ribeiro •....••.•....•• PSDB
João Caldas .••......••.•.....•.. PL
José Thomaz Nonô ..•.•..•.••....• PFL
Luiz Dantas .......••.•.•.••..... PST
Olavo Calheiros ...•....•.....•.. PMDB
Regis Cavalcante ...•...••.•....• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro •.••••••...•..... PSDB
Augusto Franco ..•.••.•..•....... PSDB
Cleonâncio Fonseca .....•••.•...• PPB
Jorge Alberto ..•..•...•••......• PMDB
José Teles .•••••.....•..••..•.•• PSDB
Marcelo Déda .....•.••••......... PT
Pedro Valadares ..•••••...•.•...• PSB
Sérgio Reis •.•.•....•..•••...... PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz •....•...•..•••.... PFL
Claudio Cajado .•................ PFL
Coriolano Sales .........••....•. PMDB
Euj ácio Simões ...•.•......•..... PL
Félix Mendonça ......•........•.. PTB
Francistônio Pinto .•.•....•...•. PMDB
Geddel Vieira Lima .•.••••.•....• PMDB
GeraldoSirnões .•......•....•..•• PT
Gerson Gabrielli .•......•.•..... PFL
Haroldo Lima ..•..•••••......•... PCdoB
Jaime Fernandes ...........•..... PFL
Jairo Azi •.....•.•••......•..... PFL
Jairo Carneiro .•..•..••.....•..• PFL
Jaques Wagner ........•.......... PT
João Almeida ...•..••.•.......... PSDB
João Leão ......•.•.•...•.•..•.•• PSDB
Jonival Lucas Junior ...•••...•.• PPB
Jorge Khoury .•.•.........•..•.•• PFL
José Carlos Aleluia ...•..••..... PFL
José Lourenço •..•.••..•..•....•• PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo .....•••••...•...•.• PFL
Jutahy Junior .....•••........... PSDB
Leur Lomanto ......•••.....•..... PFL
Luiz Moreira .......•............ PFL
Manoel Castro .•........••••..... PFL
Mário Negromonte ..•...•..••..... PSDB
Nelson Pellegrino ....•.......... PT
Nilo Coelho ...•........• ; ...••.• PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães ..••.......•...•• PFL
Pedro Irujo ...•...••....•.....•• PMDB
Reginaldo Germano •••.......•.••• PFL
Roland Lavigne ••.••..•.....••••• PFL
Saulo Pedrosa ••..•.•.•..•....... PSDB
Ursicino Q\1eiroz .•..•.••••....•. PFL
Waldir Pires ...••.••..•••.•.•••• PT
Walter Pinheiro ...••.....•....•• PT
Yvonilton Gonçalves •.•••••.••••. PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas .......•••.....•.... PSDB
Aécio Neves ••..•..••..•••....... PSDB
Antônio do Valle •.•....

I
••••••••• PMDB

Aracely de Paula ....••.......... PFL
Bonifácio de Andrada ...•....•... PSDB
Cabo Júlio .............•........ PL
Carlos Melles ..•.••••••••••••••• PFL
Carlos Mosconi. ................• PSDB·
Cleuber Carneiro ..............• ,. Pr~L
Custódio Mattos ...••.••......... PSDB
Danilo de Castro .....•.......... PSDB
Edmar Moreira ..••....••.....•... PPB
Eduardo Barbosa ...........••.... PSDB
Eliseu Resende ........•......... PFL
Fernando Diniz •.•.....•......... PMDB
Gilmar Machado ...•••............ PT
Glycon Terra Pinto ....•......... PMDB
Hélio Costa ...........••........ PMDB
Herculano Anghinetti •......•.... PPB
Ibrahim Abi-ackel .......•....... PPB
Jaime Martins ......•.•.......... PFL
João Fassarella .......•......... PT
João Magalhães .................• PMDB
João Magno ...........•.. , PT
José Militão •..........••..••... PSDB
Júlio Delgado •.....•....•.....•• PMDB
Lael Varella ....•..........•.... PFL
Lincoln Portela •........•....... PST
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima ............•........ PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira .••................• PMDB
Mário de Oliveira ...........•... PMDB
Narcio Rodrigues ..............•• PSDB
Nilmário Miranda .•.............. PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira ............••... PMDB
Paulo Delgado .....•............. PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant ...........•....... PFL
Romel Anizio ......•....... J ••••• PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos ...•........ PFL
Saraiva Felipe .......•.......... PMDB

Sérgio Miranda ..•...•••...•.••.. PCdoB
Silas Brasileiro ...•..•....•.... PMDB
Virgílio Guimarães •••.•••...•••• PT
Vittorio Medioli •••..•.......••. PSDB
Walfrido Mares Guia •..•••.•••••• PTB
Zaire Rezende .••....•.•••....••. PMDB
Zezé Perrella•••••..••.•..•..••• PFL

Espirito Santo
Aloízio Santos ••••.....••.•••••• PSDB
Feu Rosa •.••.•••••••••.•••..•.•. PSDB
João Coser •..••••.••••••.••.••.. PT
José Carlos Elias ••..•••....•••. PTB
Magno Malta ••••••.•••...•....••• PTB
Marcus Vicente .....••••.••••...• PSDB
Max Mauro ••.......•...•......... PTB
Nilton Baiano •••.......••...•.•• PPB
Ricardo Ferraço ••••••••..••••.•• PSDB
Rita Camata •.....••...•...•..•.. PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde .•......••.•.••.. PPB
Aldir Cabral ..............•..... PFL
Alexandre Santos •••.....•...•... PSDB
Almerinda de Carvalho ••...••...• PFL
Antonio Carlos Biscaia ..•....••. PT
Arolde de Oliveira ..•........... PFL
Ayrton Xerêz ......•............. PPS
Bispo Rodrigues ..•.............. PL
Carlos Santana ..•....•.......... PT
Celso Jacob .....•...•....•...•.. PDT
Coronel Garcia .........•........ PSDB
Dino Fernandes .....•....•••...•. PSDB
Dr. Heleno .•..•.•...........•.•• PSDB
Eber Silva ....••...•.........•.. PDT
Eduardo Paes ......••.•...••....• PTB
Eurico Miranda •••......••....•.. PPB
Fernando Gabeira ••.•......•..... PV
Fernando Gonçalves ••.•.......... PTB
Francisco Silva ...•..•.•....••.. PPB
Iédio Rosa .....•..••...••....... PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali .•....•.......... PCdoB
João Mendes ...................•. PMDB
Jorge Wilson ..•.•...•..•.....•.. PMDB
José Carlos Coutinho ••.........• PFL
Laura Carneiro .•..•....•.•.....• PFL
Luís Eduardo .•........•.....•..• PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão ..•......•.......... PDT
Luiz Sérgio .......•............. PT
Mareio Fortes ..........•........ PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer ..•.........•......• PT
Miriam Reid .....•...•...•....... PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva ..•...•....• PST
Paulo Baltazar ......•.•......... PSB



Paulo Feijó •.•••.....•••..••••.. PSDB
Ricardo Maranhão .••••..•.•.•••.• PSB
Roberto Jefferson ....•.•••.•.... PTB
Rodrigo Maia ..••........•....... PTB
Ronaldo Cezar Coelho •••.••..••.. PSDB
Rubem Medina •..•.••••.....•••.•• PFL
Simão Sessim••••.....•••••...•.. PPB
Vivaldo Barbosa ..••••••....••.•• PDT
Wanderley Martins ••••.....•••.•. PDT

São Paulo
Alberto Goldman••••...•••...•... PSDB
Alberto Mourão .••••.•••.••...••. PMDB
Aldo Rebelo .••••..•.•••.••..••.. PCdoB
Aloizio Mercadante •..•...•...••. PT
André Benassi •..•••..••••••..... PSDB
Angela Guadagnin ..............•. PT
Antonio Carlos Pannunzio ..•••••• PSDB
Antonio Kandir •••.•....••....... PSDB
Antonio Palocci ..••.......••.•.• PT
Arlindo Chinaglia •••..•.•.•..... PT
Arnaldo Faria de Sá ...••.....•.. PPB
Arnaldo Madeira ••.....••••..••.. PSDB
Ary Kara ...•.•...•••.......•.••• PPB
Bispo Wanderval .•••..••••....•.. PL
Celso Giglio ........••.......•.• PTB
Celso Russomanno ••••.......•••.. PPB
Clovis Volpi ••..........•....•.. PSDB
Corauci Sobrinho .•..•...•.•..•.. PFL
Cunha Bueno .•••••••....•••...... PPB
De Velasco PST
Delfim Netto .••.....•••••..•.... PPB
Dr. Hélio ••..•....•.••......•..• PDT
Duilio Pisaneschi ••........••... PTB
Edinho Araújo •••.....••••....•.. PPS
Eduardo Jorge ...•..••.....••...• PT
Emerson Kapaz .•.••.•.•••.••..... PPS
Evilásio Farias ...•••.........•. PSB
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 SemeghinL ......•..•...... PSDB
Lamartine Posella ....•...•...... PMDB
Luiz Antonio Fleury .....•....••. PTB
Luiza 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 Kobayashi •••.....•....•••. PSDB
Paulo Lima .•••........•..•...... PMDB
Professor Luizinho ..•.....•..... PT
Ricardo Berzoini .•..•.....•..... PT
Ricardo Izar ..•..•...•....•..... PMDB
Robson Tuma ...•.•••.•.•......... PFL
Rubens Furlan ...........••...•.. 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
Basilio 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
aliveira 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 Coruja .••••....•....•.. PDT
Gervásio Silva •••.•..•••••••..•• PFL
Hugo Biehl •••.•.•.•••..•••..•..• PPB
João Matos •...••.••..•..•..••••• PMDB
João pizzolatti ••.•.•....•••.••. PPB
José Carlos Vieira •••••••••••••• PFL
Luci Choinacki •••••••.•.•.••••.. PT

Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo •.•.•....•...•.. 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
Darcisio 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
Lui z 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 POLfTlCA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Suplentes

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

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José índio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PDT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

lris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldl
Sampaio Dória

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Suplentes

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
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

PT

PFL

PDT

PTS

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, P8T. PMN, P8D, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Giovannl Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

João Caldas
Luiz Dantas

Romel Anizlo (PPB)
1 vaga

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
OdRio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de HoIlanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Adão Preno
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer



José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderva
Lueiano Bivar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Femandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Roberto Jefferson

Eber Silva
Pompeo de Mattos

1 vaga

PFL

PDT
Femando Coruja
José Roberto Batochio
RoIand Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PedoB

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Aávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Tltul.....

Mussa Demes (PFL)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Átila Lins
Claudio cajado

Corauei Sobrinho
Eduardo Paes (PTB)

Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luís Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Blocô PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazz/otin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderva/ Bispo Rodrigues
Lincoln Porteia Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

AntOnio do Valle
Femando Diniz

Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves

Pedro Irujo
Pedro Novais

Themístocles Sampaio
3 vagas

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Max Rosenmann

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Salvador Zimbaldi

1 vaga

Dr. Rosinha
José Genoíno
José Machado

Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante

Eunício Oliveira
Fernando Gatielra (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

PMOB

PSDB

PT

PPB

PTB

POT

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

Alberto GoIdmann
Aloízio Santos
Fátirna Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chlnaglia
FemandoFerro

João Paulo

A1cione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Duilio Pisaneschi

Femando Coruja

celso Russomanno
Jair BoIsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
Vadão Gomes

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST"PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci . Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: Arenilton Araruna de Almeida .
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 31~~2146



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio .'

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL -:

PSOB
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 Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima 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)
12 Vice-Presidente: José Machado (PT)
21! Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3!! Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: celso Giglio (PTS)
32 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

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abmo
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt 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 Lulzinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (fiSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro
Paulo Octávio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Rubem Medina
1 vaga Remi Trinta

Secretário:Jorge Henrique CartaXo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

PMOB

PSOB

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
11! Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
31! Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares Suplentes

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

PT

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens FurJan
SlIas Câmara

PMOB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Jaime Martins
Laura Cameiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vaga

Elcione Barbalho'
4 vagas

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PPB

PTB

POT

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

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

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Caio Riela
íris Simões

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Sílvio Torres

Suplentes

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetli
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, pedoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Luciano Bivar

PT

PFL

PSOB

PPB

PMOB

Evilásio Farias
1vaga

PTB

Titulares

POT

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Basílio VilIani (PSDB)
Félix Mendonça

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
OdelmoLeão

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Betinho Rosado
Deusdeth Panteja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Roberto Brant

Rodrigo Maia (PTB )
1 vaga

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

PFL

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
22 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti

. Paulo Lima
Pedro Novais

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

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 Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi 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 Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos' Martinez

POT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Eduardo Seabra (PTB)

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

1 vaga

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
12 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
22 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
32 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)



Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 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: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Suplentes

1 vaga

Haroldo Lima

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Nilton Capixaba

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens FurJan
Wilson Braga

2 vagas

PTB

POT·

PPB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Albérico Cordeiro

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abrtio (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

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

PFL

Ricardo Maranhão

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacoi (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Olimpio Pires

Suplentes

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Zuppo

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Dr. Heleno
Luis Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

Serafim Venzon

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

PFL
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
Femando Ferro
1 vaga

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
2 vagas

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgrtio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia 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 Linhares
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



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

PTB

POT

Bloco PSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Luiza Erundina
1 vaga

PTN

PPS

Djalma Paes Agnefo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga

1 vaga

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

Suplentes

PFL

José Borba (PMDB)

Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

PV

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSOB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto Gessivaldo Isaias
Hermes Parcianello Jorge Costa
João Henrique Múcio Sá
Marcelo Teixeira Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSOB
Aloizio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Roberto Rocha Paulo Feijó
Romeu Queiroz Ricarte de Freitas
Silvio Torres Sérgio Reis
1 vaga Vittorio Medioli

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

Titulares

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Cabo Júlio

Suplentes

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6987/69901700417007

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 Eunício Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSOB
Alex Canziani Arthur Virgílio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Marcio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares



2 vagas

Fax: 318-2125

Suplentes

Belinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli

Paudemey Avelino

Wanderley Martins
Luiz Salomão

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Edmar Moreira
Robério Araújo

3 vagas

Eduardo Seabra
Renildo Leal

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

Eduardo Jorge
José Dirceu

Marcedo Déda
Milton Temer
Waldir Pires

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PFL
Eduardo Paes (PTB)
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo"
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Bloco PSB, PCdoB

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nl! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Aldo Rebelo (PCdoB)
Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

José Carlos Elias
1 vaga

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Suplentes

Renildo Leal José Thomaz Nonô (PSDB)
Neiva Moreira

Agnaldo Muniz

Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Arace/y de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

A/ceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

João Ribeiro
José Melo

. Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

João Tota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

PDT

Bloco PSB, PCdoB

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lamanto
Werner Wanderer
1 vaga

Josué Bengtson

Evandro Milhornen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, 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

Eurípedes Miranda

Luiz Fernando
Pastor Amari/do
Vanessa Grazziolin (PCdoB)

PTB

PMDB

PSDB
Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PT

PPB

PFL

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
211 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

E/cione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira



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 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N296, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
22 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
39 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani

Manoel Salviano
Sílvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abílio Nela 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 Fernando 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 N2498, 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
N2 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 AQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:



Haroldo Lima Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Eunício Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PSDB

PMOB

PT
Antonio Carlos Biscaia Padre Roque
Femando Ferro 1 vaga

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NR 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19

DO ARTIGO NR 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 29 DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Ayrtc:m Xerêz .
Josã- Thomaz NonO '.
Luís Eduardo

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Pava (S/P)
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolto
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

1 vaga

Remi Trinta

Pedro Canedo
Sérgio Reis

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

6 vagas

Suplentes

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Átila 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
SUas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMDB

Neiva Moreira

Cabo Júlio

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbier;
Silas Brasileiro
Synval GuazzelJi

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

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

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer



Roberto Brant
Vittorio Medioli

2 vagas Herculano Anghinetti
José Linhares

Clementino Coelho Janclira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues . Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo li. 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 (PST)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Lulzlnho (PT)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Gedraz (PFL)

PTB

PPB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza
3 vagas

Suplentes

Edison .Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Dr. Hélio

Iris Simões
Renildo Leal

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Femando Coruja

PT

PFL

PTB

PPB

PTB

PDT

PDT

PSDB

PMDB

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

Coriolano Sales

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Titulares

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Alceu Collares

Caio Riela
Rodrigo Maia

Bloco (PSB, pedoB)

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, 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 Nl! 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

lris Simões
Murilo Domingos

Suplentes

3 vagas

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Titulares

Neiva Moreira

Arnaldo Faria de Sá

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez



Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de ComIss6es Especiais, Anexo li, S/165·B
Telefone: 318-7066

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Ni 09, DE 1999, QUE
"DISPOE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUIÇAo DE REGIME DE PREVID~NCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIAo, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICfPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1l! Vice·Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
211 Vice·Presidente: Osvaldo Blolchi (PMOB)
3l! Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titular.. Suplentes

PFL
Eduardo Paes AntOnio Jorge
Paulo Braga Jalme Martins
Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo OCtávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Colombo
Ursiclno Queiroz Raimundo Santos
Wilson Braga Vi/mar Rocha

PMDB
Gustavoa Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Blolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSDB
Anivaldo Vale José de Abreu
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann Saulo Pedrosa
Pedro Canedo 2 vagas
Saulo Pedrosa .

PT
Antonio Palocci Ãngela Guadagnin
Or. Rosinha Jair Meneguelli
Femando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enlvaldo Ribeiro Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

PDT
Alceu Collares Or. Hélio

Bloco (P8B, PCdoB)
Ojalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, P8T, PMN, P8D, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Ni 08, DE 1999, QUE
"DISPOE SOBRE A RELAçAO ENTRE A UNIAo,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICfpIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇOES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVID~NCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
1l! Vlce-Pre:.idente:
211 Vlce·Presldente: Sérgio Reis (PSOB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
A1merinda de Carvalho Adauto Pereira
Aracely de Paula Or. Benedito Dias
Betlnho Rosado Elton Rohnelt
José Lourenço José Carlos Veira
Roland Lavigne José Mendonça Bezerra
Rubens Furlan Roberto Pessoa
Wemer Wanderer Zila Bezerra

PMDB
Ana Catarina Anlbal Gomes
Armando Abfllo Waldemlr Moka
Edlnho Bez 4 vagas
Joio Matos
Jorge Alberto
1 vaga

PSDB
Adolfo Marinho Nilson Pinto
José Teles Roberto Rocha
Juqulnha 4 vagas
Lldla Quinan
R/carte de Freitas
Sérgio Reis

PT
Henrique Fontana Geraldo Magela
José Pimentel João Magno
VlrgRlo GulrnarAes Luci Choinacki
Walter Pinheiro Luiz Mainardi

PPB
Alclone Athayde Luis Carlos Heinze
José Unhares Oliveira Filho
Robério Araújo Zé fndlo (PMOB)

PTB
Irls Simões Fernando Gonçalves
Renildo Leal José Carlos Martinez

PDT
1 vaga Celso Jacob

Bloco (PII, PCdol)
Ricardo MaranhAo Sérgio Novais

Bloco (PL, P8T, PMN, P8D, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorlnl



Sérgio Miranda Eduardo Campos
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, 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)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo 8erzoini (PT)
32 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 Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Edinho Bez Antônio do Valle
Eunício Oliveira Armando Monteiro
Nelson Proença Flávio Derzi
Paulo Lima Freire Júnior
Pedro Chaves Milton Monti
salatiel Carvalho 1 vaga

PSDB
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 8erzoini Luiz Mainardi
Welfington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Murilo Domingos José carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury

PDT
Enio Bacoi Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PédoB)
Djalma Paes Sémio Miranda
secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B

Suplentes

1 vaga

Celso Giglio
Duilio Pisaneschl

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizinho

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

André 8enassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Marcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Alo/zio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N!l18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINC[PIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FlSCALRESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N!!64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199Autor. Poder Executivo

Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
12 Vice·Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
22 Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
32 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrosslan
Roberto Brant
Rubem Medina

Luiz Salomão

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarefla

Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais
1 vaga

Efiseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Murilo Domingos
Rodrigo Maia



Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Themistocles Sampaio (PMDB)
22 Vice-Presidente: TeIma de Souza (PT)
32 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPS)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Coriolano Sales

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zena/do Coutinho
3 vagas

4 vagas

Max Mauro
Nilton Capixaba

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nlce Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSDB

PMDS

Proposição: PEC 374196 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
111 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Titulares

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Enio Bacci

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li
Telefone:318-7062

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL NSl 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"eH DO INCISO 11 00 § 52 00 ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

A1merinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Nauton Lima

Nelson Marquezelli
1 vaga

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

Coriolano Sales

3 vagas

Suplentes

AntôoioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

José Carlos Elias
Renildo Leal

Aloizio Santos
Luiz Carlos Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

Ângela Guadagnln
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

PT

PFL

POT

PPB

PSOB

PMOB

PTB

Airton Dipp

~ffonso Camargo
AtUa Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Titulares

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Celso Gigio
1 vaga

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themistocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar coelho

Pedro Eugênio Vanessa Grazziotin
José Antonio

Bloco (PSD8, PC do B)
DJalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PID, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronalelo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro



Bloco (PDB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

Proposição: RCP 0033193 Autor: Paudemey Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
12 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, 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

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro . Nilton Capixaba

José Melo
Luis Barbosa Sérgio Barros (PSDB) .

João Grandão
Padre Roque

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

2 vagas

2 vagas

1 vaga

Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

Jorge Costa

Femando Zuppo

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Eurlpedas Miranda

Suplentes

Elton Rohnelt
. Expedito Júnior

Francisco Rodrigues
Luís Barbosa

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué Bengtson

PT

PFL

PT

PTB

PTB

PDT

PPB

PPB

PDT

PSOB

PSDB

PMDB

PMDB

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Eicione Barbalho
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt

João Tota
Luiz Femando

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Badu Picanço
João Castelo
Nilson Pinto

Titulares

Almir Sá
Oliveira Filho

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
Paudemey Avelino
Zila Bezerra

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga

1 vaga
POT

Bloco (PSB, PcdoB)

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Ancistõnio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís 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

PFL

Olimpio Pires

1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais. Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposiçáo: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Atceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)

Tlt~lares Suplentes

Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

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)
12 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
- PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO NR 85-A,-DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

PPS
1 vaga Rubens Bueno Pedro E,ugênio

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A I
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO Nl! 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL APOPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

,'Ptoposição: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: José .MiIltão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares ,- Suplentes

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques

- Local: Servo de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7051

Celso Giglio
Celso Jacob Max Mauro

Jaime Femandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Rubem Medina

Femando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basnio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosh'lha
João Coser
Padre Roque

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Femando

Femando Gonçalves

Pompeo de Mattos

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

6 vagas

Alex Canziani
Amon 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 Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igõt Avelino
Joãd- Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Welllngton Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Ro~enma!ln_

Nilson Pinto
1 vaga

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

POT

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL
Eujácio Simões Robério Araújo

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV

Sérgio Miranda

Bloco PSB,PC do B

Eduardo Campos

Eber Silva Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)



Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 1ôS-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 N2 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
211 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
311 Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PPS
1 vaga Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRêNCIA DE
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)
12 Vice-Presidente: Pedro B1ttencourt (PFL)
2!l Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3lI Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)

.Relator: Renato Vianna (PMDS)
PFL

Bloco (P5B, POdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela . Joio Caldas

Titulares Suplentes
Antônio Geraldo PFL
Cesar Bandeira José carlos Vieira Gervásio Silva

Eduardo Paes Pedro Bittencourt Raimundo Colombo
Francisco Garcia PMDS
Pedro Bittencourt Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral
Raimundo Santos Renato Vianna 1 vaga
Werner Wanderer PSDS

Vicente Caropreso Nelson Marchezan
Yeda Crusius 1 vaga

Phllemon Rodrigues PT
5 vagas Fernando Marroni Carlito Merss

POT
Caio Riela Iris Simões

Hugo Biehl
PTB

PPS

Luis Carlos Heinze

Pompeo de Mattos Serafim Venzon

Sloc01PSS, POdoS)
Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino TolentinoFilho
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. 72 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. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA
UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL

PARA AÇOES TRABALHISTAS", APENSADA.

André Senassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Coriofano Salea

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Plmental
Waldir Pires

Celso RUBllOmanno
2 vagas

Oalo Rlela
Fernando Gonçalves

PT

por

PTB

PPI

PSDS

PMDB

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Gustavo Fruet
Osmar Serragllo
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelll

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenlldo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

Antonio Carlos Blscala
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

José Roberto Batochio

Antõnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo FIuza

'--------------,_.----



PFL

Proposição: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
12 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMOB)
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMOB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de-Andrada (PSOB)
Titulares Suplentes

1 vaga.

1 vaga

2 vagas

Renildo Leal

Arlhur Virgílio
2 vagas

Eurico Miranda
Simão Sessim

Adaudo Pereira
Airton Roveda

-Expedito Júnior
Paulo Braga

Custódio Mattos
Feu Rosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

1 vaga

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Udefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PT

POT

PPB

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)

Adão Pretto
Aloizio _Mercadante

Eduardo Seábra

Almir Sá
Gerson Peres

Sérgio Barros

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Oarclsio Perondi
Edison Andrino .
Elcione Barbalho
Rita Camara
Zaire Rezende
1 vaga

1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrad~,

PSDB
Luciano Castro (PFL)

Paulo Mourão
Sérgio Reis

3 vagas

.PT
Paulo Rocha

3 vagas

PPB
Luiz Carlos Heinze

Nelson Meurer
1 vaga

PTB
Nelson Marquezelli

1 vaga,
PDT

Neuton Lima (PFL)

Ciro Nogueira Antônio Jorge
José Carlos Vieira Luciano Pizzatto

Luciano Pizzatto Pedro Pedrossian
Mauro Fecury Zila Bezerra

Ney Lopes PMDB
Raimundo Colombo Alcestes Almeida
Rodrigo Maia (PTB) Confúcio Moura

PMDB Jorge cysta
Osmar Serraglio PSDB
Osvaldo Biolchi Anival60 Vale

Themlstocles Sampaio Ricart~Freitas
3 vagas Xico ~ iano

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
12 Vice~Presidente;tenáldo coutinho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMOB)
Titulares Suplentes

PPS

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine PoseUa
Silas Brasileiro
zaire Rezende

Femando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Servo Comissões Espeiais, 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

Cleuber Cmeiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PFL

Adâo Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Bloco (PSB, pedoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas . Paulo José Gouvêa

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

~nivaldo Ribeiro
H~rculano Anguinetti
João Pizzolatti

José C'arlos Elias
Josué Bêngtson

Celso Jacob



PDT
Dr. Hélio , Femando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evanclro Mllhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela _ - Joio Caldas
Secretário: Edia Calhelro BisPo
Local: Servo ComIss6es Especiais, Anexo li, eaJa 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

Carlos Mosconi João Almeida
Luiz Carlos Hauly Ricardo Ferraço
Maria Abadia Saulo Pedrosa
Paulo Kobayashi 1 vaga

.PT
Adão Pretto 4 vagas
Alolzio Mercadante
Âilgãia Guadagnln
Antonio Carlos Biscala

.PPB
Cunha Bueno JIlIIo Redecker
Fetter Jllnior ~ RodoIfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Duillo Pisaneschl Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

PDT
Nelva Moreira 1 vaga

1 vaga

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

1vaga

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Casar Bandeira
ExpeditoJllnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

cezar Schirrner
Germano Rigotto

4 vagas

OIrlOI CLWY
JIlIIo Rldecklr

Nilo RodoIfO (PMDB)

'- .. Fernando GonçalVII
Magno Malta

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

proposiÇão: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
111 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
211 Vice-Presidente;
311 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
TltullrH Suplentes

-'-
Bloco PSB,PCcIoB

Haroldo Lima Pedro Valadares

-Bloco PL. P&T, PUN, PSO, PSL
BIIpo Rodrigues Paulo JoIé Gouv"

PV
F.mendo Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
8ecrItário: JOSé Maria Aguiar de castro
Local: Servo ComiII6H EapecIal., Anexo 11
Telefone: 318-84~

COMI88Ao ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇAo NR 33. DE-1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

Ant6n~08 Konder Reis
Jaime Martins
Laura Camelro
Leur Lomanto
Paes landim
Paulo Magalhles
NllmarRocha

PMDB
Darcfsio Per6nd1
Edison Andrlno
Elclone Barbalho

MOcI~Rita ta
zatr Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio· de Andrada
Ca1Io8 Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
1vaga .

PT
AdIoPrttto
A101z~tt
Ang. ~
Antonio OIrIot •

PPI
Cunha Bulno
FIttIt Jl1nlor
Nelton M.urer

m
.DuIlIo PfIll1HCh1
Eduardo Seabra

PDT
Neiva Moreira

1 vaga

Bloco (PSB, PCeloB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL).
Bispo Wanderval .' Paulo José Gouvêa

PV
Fernando Gabelra ' 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 APLICAÇAo DA LI!I NR 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento 'Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Muclalen
2l! Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
311 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Supf.ntN

AIcllr cabrat
Coraucl Sobrinho

Glycon Terra Pinto
Marçal Alho

Alorzlo 8anto8
Chiquinho FeItoIa

Padre Roque

Joio Tota

PFL
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

PMDB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen

PSDB
Chico da Princesa

_Coronel Garcia
PT

Pedro Wilson
PPB

Ary Kara
PTB

Dullio Plsaneechl



CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senada Federál e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (E?FL)
Titulares Suplentes

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

Roberto Jefferson

PFL

PMOB

PSOS

PT

PPB

PTB

POT

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
- Arthur Virgílio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

Eduardo Seabra

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 Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Adauto Eereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

PDT

1 vaga Duilio Pisaneschi
1 vaga

Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

PPS
Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira <le Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N2 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA,A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM'ÁTIVIDADE ECONOMICA REGIDA-

Fernando Coruja
Bloco (PSB, PC do B)

2 vagas

Femando Coruja 1 vaga

Bloco PSf "(~(I"U

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, J"MN, PSO, P!iL

Paulo José Gouvêa-- De Velasco

PPS

Rubens Bueno Márcio Bittar
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE



Bloco (PSB, PcdoB)
Djalma Paes .Iandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Eujácio Simões

PPS

1 vaga Reg/s Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, E,Ia 165-B

Fax: 318-2140

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Roberto Jefferson

Jair Bolsonaro
2 vagas

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 Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Telefone: 318-8428

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
havoisier Maia
Wilson Braga

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

-
Geraido Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

êOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

Er..,ENDAÀ CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995,
QUE "~TERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 3mO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSiTrUIÇÃO FEDERAL", E-APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposiçâo: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presiºente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

"Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
"Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

POT
!=urípedes Miranda Wanderley Martin~

Bloco (PSB, pedoB)
..Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

, Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Airton Cascavel Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jói'ge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavierhobo

."Nelo Rodolfo

Suplentes

H"enrlque Fontana
Walter Pinheiro·

2 vagas

Seraflm Venzon

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes"
Marinha Raupp"

2 vagas

Armando Abílio
Osmânio Pereira

4 vagas

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

LuiS"Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Walfrldo Mares Guia
1 vaga

Wagn.r Salustlano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PT

PFL

PTe

PDT

PPB

PSDB

P~B

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 62DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
12 Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)

Titulares

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eber Silva

Eduardo Seabra
1 vaga

Àdolfo M{idn.hhoo
DinÔ'Fern~
Flávio Ams
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Ana Catarina
Euler Morais
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella



Telefone.: 318 6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1!l Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Professor Luizlnho (PT)
3!l Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318 0767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR DISPOSITIVO AO ART. 195 DA

CONSTITUIÇAo FEDERAL. (RECURSO DA
SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Proposição: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Ouatros
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1!l Vice-Presidente: Darclslo Perondi (PMDB)
2!l Vlce·Presldente: José Unhares (PPB)
3!l Vice-Presidente: Henrique Fontana (PT)
Relator: Urslclno Queiroz (PFL)
Titular" Suplentes

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlíto Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

6 vagas

Alofzio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocel
Iara Bernardi

2 vagas

João Plzzola'tti
LuIs Carlos Helnze

1 vaga

A1merinda de Carvalho
Francisco Coelho
José Lourenço
lavoisier Mala
Marcondes Gadelha
Paes landim
Urslclno Queiroz

Armando Abfl/o
Darclslo Perondl
Jorge Alberto
Lfdla Qulnan (PSDB)
Maria Elvira
Pinheiro Landim

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Osmânlo Pereira (PMDB)
Rafael Guerra
Vicente Caropreso

Arlindo Chlnaglla
Dr. ROlinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alclone Athayde
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Antônio ( "aldo
Celclta leiro
Gerson rielli

JL Azi
José Rúilaldo

2 vagas

Confúcio Moura
Jorge Costa

Ricardo Noronha
Teté Bezerra

2 vagas

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Pedro Henry
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Palocei
Carlos Santana

Maria do Carmo Lara

Nilton Baiano
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

2 vagas

Duilio Pisaneschi
PTB

Celso Glgllo Airton Dipp
POT

Enio Bacei

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV

Enio Bacci

José Antonio

POT

Bloco (PSB, pedoB

1 vaga

1 vaga

Bloco (PSB, peOeB)
Jandira Feghall Evilásio Farias

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Pedro Canedo Marcos de Jesus

PV
Fernando Gabelra 1 vaga
Secretário(a): Erles Janner Costa Gorinl
Local: Servo Comissões Expecials, Anexo li, Sala 165·6
Telefone: 318·7067 Fax: 318-2140
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